
 

EEDDIITTAALL  nnºº..  4477//DDAAFF//22001144  
  

 
 

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  1177  ddee  MMaarrççoo  ddee  22001144..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1100,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0011  ddee  aabbrriill  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 



 

1. DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Alteração ao lote nº.s 2 do Alvará de 
Loteamento nº. 4/01, em nome de António 
Coelho de Sousa, sito no lugar de Casas 
Novas, freguesia de Covas, de que é 
proprietário do referido lote, António Coelho 
de Sousa,  Procº. 1/L/99 

Aprovado Unanimidade 

 
 
2. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Extensão da rede de abastecimento de água e 
de drenagem de águas residuais em diversas 
freguesias 
- Aprovação da execução da obra, por 
administração direta, no valor de 165.200,83€; 
- Aprovação do plano de segurança e saúde.  
- Aprovação da designação dos intervenientes em 
obra. 

Aprovado Unanimidade 

Construção da rede da águas residuais e 
remodelação da rede abastecimento de água – 
Aprovação da conta final e o arquivamento do 
processo relativo à obra em apreço 

Aprovado Unanimidade 

Concurso público para a empreitada da 
eficiência energética nas Piscinas Municipais de 
Lousada – Aprovação dos esclarecimentos e envio 
dos mesmos aos interessados 

Aprovado Unanimidade 

Pedido de isenção total do pagamento da tarifa 
de disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais - Maria Ana 
Fernandes Teixeira – Vilar do Torno e Alentém, 
consumidor nº. 8404 

Aprovado Unanimidade 

Pedido de isenção total do pagamento da tarifa 
de disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais - Marta Cristina 
Moreira da Costa Pereira, consumidor nº. 14284 

Aprovado Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Marta Cristina Moreira da Costa Pereira, 
consumidor nº. 14284 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Anulação dos processos de pagamentos em 
prestações dos encarregados de educação 
Carmen Bessa Pinheiro, Maria La Salete Leitão 
Pinho e Maria Teresa Pinto Santos 

Aprovado Unanimidade 



 

Redução do pagamento da componente de 
prolongamento de horário para o escalão 
mínimo da aluna Cláudia Beatriz de Sousa 
Pinto, com efeitos a partir da faturação do 
mês de fevereiro até final do presente ano 
letivo 

Aprovado Unanimidade 

Redução do pagamento da componente de 
prolongamento de horário para o escalão 
mínimo da aluna Lara Beatriz Brito Pires, com 
efeitos a partir da faturação do mês de março 
até final do presente ano letivo 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da minuta do protocolo de 
colaboração a estabelecer entre a 
Universidade do Porto – Uporto e o Município 
de Lousada, que visa estabelecer as 
condições gerais para a participação de 
jovens estudantes em cursos de verão, na 
Universidade Júnior 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da minuta do protocolo de 
colaboração cultural a estabelecer entre esta 
Autarquia e a Banda Musical de Lousada, que 
visa incentivar a contratação e divulgação da 
Banda pelas comissões de Festas das 
freguesias 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da realização do concurso de 
fotografia “500 anos, 500 instantes”, bem 
como as normas e ficha de participação 

Aprovado Unanimidade 

 
 


