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REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 2 DE NOVEMBRO DE 1993

RESUMO

1 - DIVISÃO
ADMINISTRATIVA

E FINANCEIRA

SUBSÍDIOS

Atribuição de verbas para expediente, limpeza e
aquecimento das Escolas dai2ciclo do ensino básico, no
montante de 2.579 contos: aprovada por unanimidade.

ORÇAMENTO DE ESTADO E FEFI94

A Associação Nacional de Municípios anuncia algumas
acções já promovidas ou em preparação. Por maioria a
Câmara deliberou apoiar as acções enumeradas. Votou
contra o vereador Jaime Moura que fez declaração de
voto com os seguintes motivos: 1. As verbas atribuídas
pelo Fundo de Equilíbrio Financeiro àCâmarade Lousada,
respeitantes ao presente ano, foram superiores às
atribuidas à maioria das Câmaras do País; 2. Perante o
atrás exposto, entendo que deve aguardar-se qual a
percentagem a atribuir para o ano de 1994 à Câmara de
Lousada; 3. Porque entendo tratar-se de um
aproveitamento político por parte da Associação Nacional

de Municípios.

ATERRO SANITÁRIO

Comunica a Associação de Municípios do Vale do
Sousa que o encargo desta Câmara com o aluguer de
máquinas para a abertura de furos e valas para aquilatar
as características geológicas e hidrogeológicas dos
terrenos é de 547.883S00. Por unanimidade, transferir a

verba para a referida Associação de Municípios.

II - DEPARTAMENTO
TÉCNICO DE FOMENTO

II - 1 - DIVISÃO DE
HABITAÇÃO E
URBANISMO

Queixa de Luís Gonzaga dos Santos Dias por
insalubridade provocada por um edifício de habitação em
Soeiro - Sousela: por unanimidade, mandar proceder à
vistoria.

Queixa de Joaquim Rebelo sobre edifício de habitação
em avançado estado de degradação em Peitogueiro -

Boim: por unanimidade, proceder à vistoria.

II - 2 - DIVISÃO DE
OBRAS MUNICIPAIS

SUBSÍDIOS

A Junta de Meinedo pretende 500 contos para obras de
conservação do Bairro Habitacional da Autarquia, por
não dispor de meios financeiros para a sua materialização:
por unanimidade, conceder o subsídio pretendido.

A Junta de 5. Miguel, sentindo dificuldades nos encargos
com a execução de uma baixada eléctrica para abastecer
de energia a sua Sede, pede à Câmara o apoio necessário:
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por unanimidade conceder o subsídio de 471 .260$00.

A Junta de Nevogilde solicita subsídio para aconstrução

de três muros de suporte do arruamento nos lugares de

Monte, Mouta e Boavista, que se desmoronaram: por

unanimidade, transferir 1 .200 contos.

EMPREITADAS

Execução de infra-estruturas eléctricas do Parque In

dustrial de Lousada -deliberado por unanimidade adjudicar

por, ajuste directo, à SINTEME - Sociedade de Montagens

Eléctricas e Construção Civil, por 10.837.650$00,

invocando-se a urgência prevista na Lei, por se tratar de

uma obra financiada pelo PEDI P, cujotérmino de execução

terá necessariamente que verificar-se até 31/12/93, sendo

necessária a confirmação da Assembleia Municipal.

EXTRA
AGENDA

TRANSPORTES TERRESTRES

Estacionamento de um automóvel de aluguer em Casais

- em consequência da deliberação de 6/10/93,0 Delegado

Concelhio da ANTRAL emite o seu parecer desfavorável

à pretensão da Junta de Freguesia, relativamente àquele

assunto: deliberado por unanimidade dar conhecimento

desta posição à Junta de Freguesia, para que se pronuncie..

OBRAS PÚBLICAS

Ampliação do cemitério de Nespereira - sendo

necessária a vedação da parte ampliada, deliberado por

unanimidade transferir para a Junta de Freguesia a verba

de 670 contos.

REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 16 DE NOVEMBRO DE 1993

RESUMO

1 - DIVISÃO
ADMINISTRATIVA E

FINANCEIRA

la ALTERAÇÃO AO PLANO E
ORÇAMENTO

Analisados os documentos, que ascendem,
respectivamente, a 30.600 contos e a 43.750 contos (em
reforço), foram aprovados por unanimidade.

SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS

A Junta de Cristelos, pretendendo iluminar parte do
adro da igreja na época natalícia, solicita autorização

para efectuar a sua ligação à rede pública: por
unanimidade, permitir.

ESTABELECIMENTOS

Ofício do Governo Civil do Porto solicitando parecer
relativamente à renovação de autorização e respectiva
licença dos seguintes estabalecimentos de diversão:
Jogos no Café, na Rua de Santo António - Silvares,
requerida por José Ferreira Ribeiro; Jogos no Snack-bar
no Edifício Edinor- Silvares, requerida por António Ribeiro
Barbosa; e Jogos no Café em Igreja - Nespereira, requerida
pelo Centro Popular de Trabalhadores de Nespereira. O
primeiro e o último pedido, tendentes ao licenciamento de
jogos lícitos, deliberado por unanimidade emitir parecer
favorável. Na vertente « Máquinas eléctricas de diversão»
a Câmara deliberou por maioria, com o voto contra do



NOVEMBRO 93 LOUSADA MUNICIPAL 5

vereador Jaime Moura, pronunciar-se favoravelmente
quanto ao preconizado na Lein22/87. Porém alerta para
o facto de o seu funcionamento poder vir a constituir facto
determinante ou favorecedor da delinquência, deformação
moral ou social da juventude, de perturbações da ordem
e tranquilidade públicas.

Ofício da Direcção Geral dos Espectáculos e das Artes
solicitando parecer relativo à aprovação do projecto, para
posterior licenciamento, de divertimentos eléctricos e
manuais no Centro Comercial Edinor- Silvares, requerido
por Miguel Maria Ferraz Freitas Neto. Deliberado por
maioria, com o voto contra do vereador Jaime Moura,
proferir parecer favorável somente para divertimentos
manuais, tendo em vista a proximidade do
estabelecimento de ensino, cuja utilização poderá ser
afectada pelo seu funcionamento.

II - DEPARTAMENTO
TÉCNICO DE FOMENTO

II - 1 - DIVISÃO DE
HABITAÇÃO E
URBANISMO

LICENCIAMENTO SANITÁRIO

Aprovada por unanimidade a concessão de alvará para
POCILGA na Rua de Santo António - Casais, requerida

por José Freire Mendonça - processo n 44/91.

II - 2 - DIVISÃO DE
OBRAS MUNICIPAIS

EMPREITADAS

Alargamento e pavimantação do caminho rural de S.
Miguel a Santa Margarida - o Departamento Técnico de
Fomento aponta a necessidade de execução de trabalhos

a mais, no montante de 6.376.752$00. Deliberado por
unanimidade, e de acordo com a Lei, adjudicá-los por
ajuste directo ao empreiteiro da obra, Higino Machado
Pinheiro, dado apenas poderem ser convenientemente
executados por si, seguindo para posterior confirmação
da Assembleia Municipal.

FORNECIMENTOS

Elaboração do projecto do Parque de Campismo em
Cernadelo - em cumprimento da deliberação de 2/11/93,
o Departamento Técnico de Fomento apresenta a análise
que efectuou às propostas. O Executivo deliberou por
unanimidade adjudicar os serviços ao arquitecto Vítor
Manuel Santos Sá, por 5.350 contos.

EXTRA
AGENDA

NATAL/93

Iluminação pública de várias artérias e locais da Vila -

na sequência da deliberação de 6/10/93, surgiram
orçamentos das firmas da especialidade: Santos Filho,
Francisco A. M. P. de Seabra e Augusto Moreira Teixeira
do Couto. Deliberado por unanimidade optarpela primeira
firma mencionada, que melhores condições oferece.

CEMITÉRIOS

Ampliação do cemitério de Silvares - pretende o
presidente da Junta a transferência de 1.500 contos
incluída no Plano de Actividades do ano em curso para

esta obra: por unanimidade, satisfazer.

AQUISIÇÃO DE TERRENOS

Infra-estruturas desportivas em Barrosas - Santa Eulália
- o senhor presidente apresentou uma proposta para a
àquisição de uma parcela de terreno com a área
aproximada de 14 mil metros quadrados, no lugar de
Campo de Sá, pelo valor deiS mil contos,e que, pela sua
configuração, permitirá a construção de um campo de
futebol, um pavilhão gimnodesportivo e uma piscina: por
unanimidade autorizar a compra e conferir poderes ao-
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senhor presidente para o efeito. Para tal, inscrever o 2/11/93, em virtude de na adjudicação então feita não
assunto no Plano e Orçamento do próximo ano. estar prevista a instalação do Posto de Transformação e

de haver necessidade de alterar o tipo de cabo, por
indicação da EDP. Com respeito pela Lei, e com posterior

EMPREITADAS confirmação pela Assembleia Municipal, deliberado por
unanimidade adjudicar por ajuste directo estes trabalhos

Parque Industrial de Lousada - execução de infra- à firma Sinteme pelo valor de 23.945 mil contos, dada a
estruturas eléctricas: informação do Departamento urgência na conclusão da obra, financiada pelo PEDIP.

Técnico de Fomento para ser revogada a deliberação de

.: -

,,‘- —- - -
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

EDITAL

VR. JORGE MAWUEL FERNAWVES PALHEÍRO VE AGÃLUAES, P4edent.e da. Caina.n.a

MuvtJ&pa. de. Lou.a.da:

TORNA PU8LZCO, paka cwipkrneit.to do p’te.eLtuado no A’zX. 109. do. PonoiJ.a

n. 6065, de 30 de Maço de. 1929, que .te.vzdo do keque.n.Ldo peJo Sk. MANJEL DA SIL

VA. , dene. no.(o) PWLuga

de Estrada do Meio. , daegue.4a de. Macieira .

do conceJho de. LOUSADA. , o ÁLVAR( VE LICENCIAMENTO SANIT,ÇRJO

poita o eu e. abeJe&me.nto de. PADARIA(venda de pëo). , a £n4ta.Za)L no

rés—do—chão. do pkdo pkopnedade do S’t. Agostinho Moreira de

Bessa. , 4to na)o) WLuait de Boavista.

, da ‘Le.9ue.a de Nevoqilde. , dete conceZho, con

idando-.óe aji quem tve.k ke.eJamaçõ’eÀ a. azeA a. apke.sen.tá--o na Se.cÂe.tait.a do

DEPARTAMENTO TECNICO DE FOMENTO dei.ta Cãma.ka, deritko do p’tazo de. qu..Úze das, a.

contcvi da data de axaçao do e.dÃ..taZ.

Pa.na con4ak e £.av’iou o pkeente edÁta1 e outiio de utzL teok que v50

e)L aado no !ua.’te de etJIo e pubacado no 8oe.Li.m Mun-4c-4paZ de Lowfada. --

Paço do Conce2ho de. Louada, 19 de. Novembro de 1993

O Pkede.nte da Câinako.,

Dk. Jo’tge Manuel Fennande MaZheko de Magahae.
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