
 

EEDDIITTAALL  nnºº..  7700//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  0055  ddee  MMaaiioo  ddee  22001144..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1133,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0099  ddee  mmaaiioo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Alteração ao lote nº. 8 do Alvará de Loteamento 
nº. 1/92, em nome de Agostinho Neto de Sousa, 
sito no lugar de Igreja, freguesia de Silvares, de 
que é proprietário do referido lote, Jaime 
Fernando de Melo Cerqueira - Procº. 7/L/89 

Aprovado Unanimidade 

Loteamento de um terreno, sito no lugar do Tojeiro 
(Lugar de Adega) freguesia de Silvares, em S.T.L – 
Sociedade de Turismo de Lousada, SA – Processo 
nº. 4/L/2004 – Alvará de Loteamento nº. 2/2058 – 
recepção provisória das obras de urbanização 

Aprovado Unanimidade 

Loteamento de um terreno, sito no lugar de S. 
Jorge, freguesia de Boim, e, nome de Joaquim da 
Silva – Processo nº. 4/L/2004 – Alvará de 
Loteamento nº. 11/96 - recepção definitiva das 
obras de urbanização 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

2. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Fornecimento de energia em média tensão, baixa 
tensão especial, baixa tensão normal > 20,7, baixa 
tensão normal ≤ 20,7 e baixa tensão normal ≤ 2,3 - 
aprovação da retificação do relatório final 

Aprovado Unanimidade 

Fornecimento de energia elétrica em média 
tensão e baixa tensão especial -   
reforço da verba cabimentada para o 
fornecimento de energia em 50.000,00€. 

Aprovado Unanimidade 

Redes de abastecimento de água em Stº. Estevão 
– Rede 1 (parte alta) –, aprovação dos elementos 
do projeto, nomeadamente, orçamento, memória 
descritiva, peças desenhadas e plano de 
segurança e saúde 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Belmiro de Oliveira Ferreira – 
Figueiras, consumidor nº. 23689 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Maria da Glória Barbosa 
Magalhães – Lustosa, consumidor nº. 15255 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Maria 
Cristiana Marisa Ribeiro de Bessa - Cernadelo, 
consumidor nº. 8429 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Luís Camilo 
Moreira de Magalhães – Casais, utente nº. 2768 

Aprovado Unanimidade 



 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Belmiro de 
Oliveira Ferreira – Figueiras, utente nº. 23689 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de 1.2.4. 
António Augusto Sousa Costa – Casais, utente nº. 
2964 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Anabela 
Carvalho Oliveira – Torno, utente nº. 15677 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Joaquim 
Casimiro da Silva Pacheco – Cristelos, utente nº. 19 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Alzira Maria 
Silva Pinto – Lodares, utente nº. 5611 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Alice Sousa 
– Aveleda, utente nº. 475 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Maria da 
Glória Barbosa Magalhães  – Lustosa, utente nº. 
15255 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Transferência para a ADASM – Associação 
Desenvolvimento e Apoio Social de Meinedo e 
Junta da União de Freguesias de Cristelos, 
Boim e Ordem, o valor de 768,00€ e 313,60€, 
respetivamente, como forma de 
compensação pelo transporte diário das 
refeições confecionadas destinadas aos 
alunos, na sequência da construção dos 
centros escolares de Cristelos e Meinedo e da 
necessidade de descolar os alunos para  
outras instalações 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 1 
520,00€ à Associação de Ténis do Porto 
destinado a suportar as despesas com o 
material da modalidade em uso nas 
atividades de enriquecimento curricular 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 8 
500,00€€ à Associação de Hóquei de Lousada 
como forma de compensar parte dos custos 
previstos com a deslocação, alojamento e 
refeições a Bratislava – Eslováquia, a fim de 
participar no eurohockey Club Champions 
Challenge III (MEN) – 2014, que decorrerá 
entre os dias 6 e 9 de junho do corrente ano 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 



 

 
4. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO  

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de um subsídio de 5.000,00€, 
distribuídos equitativamente pelas 
Associações de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Secundária de Lousada 
(Agrupamento de Escolas de Lousada), 
Agrupamento de Escolas Lousada Este, 
Agrupamento de Escolas Lousada Oeste e 
Agrupamento de Escolas Lousada Norte,  
destinados a colmatar as despesas com a 
frequência dos alunos mais carenciados na 
aulas de karaté e dança desportiva, no 
âmbito do projeto DICAS 

Aprovado Unanimidade 

Liquidação das quotas às entidades abaixo 
designadas, pelos valores que se lhes vê 
defronte, assim:  
- International Friendship League - 50,00€ 
- Entidade Turismo Porto e Norte – 1.500,00€     
- Associação de Municípios Portugueses do 
Vinho - 1.300,00€ 
- Ader-Sousa – 50.190,00€ 
-Liga Portuguesa Contra a Sida - 300,00€ 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 


