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PPuubblliicciiddaaddee  ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppeellaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  
  
  

 

  ------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLoouussaaddaa::  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  TToorrnnaa  ppúúbblliiccoo,,  nnooss  tteerrmmooss  ee  ppaarraa  eeffeeiittooss  pprreevviissttooss  nnoo  aarrttºº..  5566ºº  ddoo  RReeggiimmee  

JJuurrííddiiccoo  ddaass  AAuuttaarrqquuiiaass  LLooccaaiiss,,  aapprroovvaaddoo  ppeellaa  LLeeii  nnºº..  7755//22001133,,  ddee  1122//0099,,  oo  tteeoorr  

ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppoorr  eessttaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  nnaa  ssuuaa  rreeuunniiããoo  oorrddiinnáárriiaa  

ddee  0033  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001144..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  77,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

qquuaallqquueerr  iinntteerreessssaaddoo..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1111  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 



 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Aprovação da minuta de acordo coletivo de 
entidade empregadora pública a celebrar 
entre este município e as associações sindicais 
com representatividade no Município de 
Lousada com legitimidade para a sua 
celebração 

Aprovado Unanimidade 



 

 

2. DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Legalização de armazém, sito em Pedrosos, 
freguesia de Maceira, em nome de João 
António Ribeiro Borges – Procº. nº. 4/14 - 
reconhecer o interesse municipal da atividade 
em causa 

Aprovado Unanimidade 

Alteração ao lote n.º 47 do alvará de 
loteamento nº. 4/02 (1ª. Fase) e 2/04 (2ª. Fase), 
em nome de Casa de Vila Verde – Sociedade 
Agrícola, Ldª., sito Lugar de Vila Verde. 
freguesia de Caíde de Rei, de que é 
proprietário do referido lote Jorge  Fernando 
Teixeira Soares Adriano - Proc. n.º 6/L/01 

Aprovado Unanimidade 

Alteração ao loteamento com o alvará nº. 
1/93, em nome de Taipimóvel – 
Empreendimentos Imobiliários, Ldª. 
(anteriormente em nome de Abílio das Neves 
Freitas), sito no lugar de Rêgo, freguesia de 
Lustosa  - Proc. n.º  16/L/91 

Aprovado Unanimidade 

  



 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Maria do Carmo 
Ribeiro, utente nº. 2616 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de José Manuel 
Ferreira Barbosa, utente nº. 12726 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Maria José Silva 
Teixeira Pinto, utente nº. 13091 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Maria da Glória 
Ferreira da Costa, utente nº. 12338 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de José Teixeira 
Magalhães Mesquita, utente nº. 16054 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Maria Emilia de 
Sousa Pacheco, utente nº. 11947 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Marília Sá Lopes, 
utente nº. 13092 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Maria Luísa Jesus 
Peixoto, utente nº. 16604 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Elisa Maria 
Rodrigues Fernandes Matos, utente nº. 
16451 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Manuel Maria 
Nunes Fernandes, utente nº. 11353 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Maria do Céu 
Nunes Ferreira, utente nº. 16836 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Maria Madalena 
Alves Magalhães Mesquita, utente nº. 21720 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Maria Agostinha 
Mendes Vaz, utente nº. 10151 

Deferido Unanimidade 

   



 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Maria de Lurdes 
Freire Silva Dias, utente nº. 24415 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Afonso Pereira 
Silva, utente nº. 19692 

Indeferido Unanimidade 

Pedido de isenção total do pagamento da 
tarifa de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores domésticos 
finais em nome de Maria Emilia da Silva 
Pacheco, utente nº. 11947 

Deferido Unanimidade 

Pedido de isenção total do pagamento da 
tarifa de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores domésticos 
finais em nome de Maria Agostinha 
Mendes Vaz, utente nº. 10151 

Deferido Unanimidade 

Celebração de adendas aos 
contratos/protocolos efetuados para a 
construção dos centros escolares de 
Sousela e Nespereira e respetivos acessos, 
bem como aprovação das respetivas 
adendas 

Aprovado Unanimidade 



 

4. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ACTIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de um subsídio no valor de 185,00€ 
ao Clube Motard de Figueiras, para colmatar 
algumas despesas tidas com a Prova BTT 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 



 

5. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO  

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Ratificação dos despachos praticados no 
âmbito da ação social escolar que 
reposicionaram os alunos no âmbito dos 
escalões de rendimento para efeitos de 
atribuição de auxílios no campo da ação 
social escolar, retroagindo os seus efeitos à 
data dos atos a que respeitam 

Aprovado Unanimidade 

Isenção para efeitos de pagamento de 
refeição escolar os alunos Paulo Manuel Silva 
Baptista, Samir Bajrami, Fátima Osmani e 
Senad Osman, com efeitos a partir da 
faturação do  mês de janeiro de 2014 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsidio à Jangada – 
Cooperativa Profissional de Teatro, CRL, no 
valor de 5.000,00€, destinado a apoiar a 
realização da Folia.- 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à Ad Lousada - 
Associação Desportiva de Lousada, no valor 
de 7500,00€, destinado a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução do 
seu plano de atividades 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio ao LAC – Secção de 
Basquetebol, no valor de 7500,00€, destinado 
a apoiar as necessidades decorrentes da 
execução do seu plano de atividades 

Aprovado Unanimidade 

 


