
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  115544//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  0011  ddee  AAggoossttoo  ddee  22001144..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  2200,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

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

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Código de Ética do Município  Aprovado Unanimidade 
Associação de Municípios do Vale do 
Sousa – Conservação e Requalificação 
Cultural e Turística da RR – 1ª. Fase – 
Reprogramação Financeira - 
regularização do valor de 70.698,43€ 

Aprovado Unanimidade 

Aquisição de serviços para o 
desenvolvimento de atividades de 
enriquecimento curricular para o ensino 
da música para o ano escola de 
2014/2015 – Emissão de parecer prévio 

Parecer favorável pelo 
valor máximo de 
55.877,50€, acrescidos do 
valor do IVA 

Unanimidade 

Aquisição de serviços para o 
desenvolvimento de atividades de 
enriquecimento curricular para o ensino 
do inglês e atividade física desportiva  
para o ano escola de 2014/2015 – Emissão 
de parecer prévio 

Parecer favorável pelo 
valor máximo de 
146.765,00€, acrescidos 
do valor do IVA 

Unanimidade 

Atividades de enriquecimento curricular – 
Autorização para a assunção de 
compromissos plurianuais 

Aprovação da assunção 
de compromissos 
plurianuais e submissão 
ao Órgão Deliberativo 

Unanimidade 

 
 

  
2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Certidão de compropriedade de um 
prédio sito em Quinta do Casal, Freguesia 
de Cernadelo, requerida em nome de 
Fernando da Fonseca Pereira 

Deferir  Unanimidade 

Alteração ao lote nº.13 do Alvará de 
Loteamento nº. 25/82, em nome de 
Joaquim Rafael de Sousa de Ferreira e 
outro, sito no lugar de S. Gonçalo, freguesia 
de Macieira, de que é proprietário do 
referido lote, Maria Emilia Ribeiro da  Cunha  
- Procº. 14/L/82 

Aprovado Unanimidade 

 
 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de subsídio no valor de 
60.000,00€ à Fábrica da Igreja de Barrosas 
(Stº. Estevão) destinado à recuperação e 
restauro da Capela Sr. do Padrão, bem 
como remeter o assunto ao Órgão 
Deliberativo para a autorização da 
assunção de compromissos plurianuais 

Aprovado e submissão ao 
Órgão Deliberativo a 
autorização da assunção de 
compromissos plurianuais 

Unanimidade 



 

Caminhos do Românico – repartição de 
encargos financeiros em dois anos 
económicos 

Aprovação da assunção de 
compromissos plurianuais e 
submissão ao Órgão 
Deliberativo 

Unanimidade 

Prestação de serviços de manutenção e 
equipamentos – AVAC – Edifícios 
Municipais - repartição de encargos 
financeiros em dois anos económicos 

Aprovação da assunção de 
compromissos plurianuais e 
submissão ao Órgão 
Deliberativo 

Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de Fernando 
Jorge Moreira Ferreira – Sousela, 
consumidor nº. 18034 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de António Jorge 
Ferreira Alves – Figueiras, consumidor nº. 
5044 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Joaquim Jorge Pereira Carvalho - 
Torno, utente nº. 6792 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de António Jorge Ferreira Alves – 
Figueiras, consumidor nº. 5044 

Indeferido Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Fornecimento de refeições escolares aos 
alunos do 1º. Ciclo - aprovação da minuta do 
protocolo de fornecimento de refeições 
escolares aos alunos do 1º. Ciclo do ensino 
básico a celebrar com o Agrupamento de 
escolas Lousada Norte e autorização da 
assunção de compromissos plurianuais 

Aprovado e 
submissão ao Órgão 
Deliberativo a 
autorização da 
assunção de 
compromissos 
plurianuais 

Unanimidade 

 


