
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  4477//DDAAFF//22001155  

  
 
 

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  0022  ddee  MMaarrççoo  ddee  22001155..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  3322,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1111  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001155..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Atribuição de um voto de louvor à 
equipa de séniores masculinos de 
hóquei da Associação de Hóquei de 
Lousada  pela subida  à divisão 
europeia de clubes, ao alcançar o 2º. 
lugar no Torneio de Eurohoquei Indoor 
Clube Champions – Challenge I, que 
se realizou a 13, 14 e 15 de fevereiro, 
em Roterdão, na Holanda, com a 
subida à divisão Trophy. 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 
 

1. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA  

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
 
Certidão de compropriedade de um 
prédio sito no lugar de Arvores, 
freguesia de Caíde de Rei e nome de 
Ana Isabel Ribeiro, solicitadora – 
Procº. 12/RSP/15 - sobre o prédio 
Rústico, sito no Lugar de Arvores, 
Freguesia de Caíde de Rei,  inscrito 
na respetiva matriz sob o artigo 
número 1395,  descrito na 
Conservatória do Registo Predial de 
Lousada sob o nº. 1158/231003 
 

Deferido Unanimidade 

 
Alteração ao lote nº. 16, do Alvará de 
Loteamento nº. 4/00, em nome de 
Bessa Machado, Ldª.,  sito no lugar de 
Costa, freguesia de Cristelos, de que 
é proprietário do referido lote António 
Magalhães Aires – Procº. nº. 28/L/97 
 

Aprovado Unanimidade 

 
Alteração aos lotes nº.s 22 e 23 do 
Alvará de Loteamento nº. 2/88, em 
nome de Anselmo Barbosa Marques 
Leal, sito no lugar de Covilhô/Santo 
António, freguesia de casais, de que 
é proprietário dos referidos lotes José 
Manuel Moreira da Mota – Procº. nº. 
9/L/83 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 



 

2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Construção do Centro Escolar de 
Cristelos, adjudicada à firma Costa & 
Carreira, Ldª. - Informação nº. 
411/DOMA/2014 

Aprovar a cobertura exterior em 
estrutura metálica sobre o parque 
de jogos 

Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de 
Sousela, adjudicada à firma Costa & 
Carreira, Ldª. - Informação nº. 
410/DOMA/2014 

Aprovar a cobertura exterior em 
estrutura metálica sobre o parque 
de jogos 

Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 
em nome de  José Manuel Meireles 
Neto – Cristelos,  utente  nº. 13768 

Deferir Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 
em nome de Juliana Filipa Mendes 
Silva – Figueiras,  consumidor  nº. 
17142 

Deferir Unanimidade 

Redução total do pagamento da 
tarifa de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores 
domésticos finais, por insuficiência 
económica, em nome de José 
Manuel Meireles Neto – Cristelos,  
consumidor  nº. 13678 

Deferir Unanimidade 

Intercetor do Mesio – Pontos de 
Ligação  - Constituição de servidão 
de aqueduto – Informação nº. 
529/SCGC/2015 

Aprovar a minuta de constituição 
de servidão de aqueduto a 
celebrar entre esta Câmara 
Municipal e José Moreira de Sousa 
e esposa Maria Engrácia Ribeiro 
Magalhães bem como as 
respetivas contrapartidas, 
constituem com caracter 
permanente, uma servidão 
administrativa de aqueduto 
público, que se destina à 
instalação de um coletor de águas 
residuais e respetivas caixas de 
visita e implica a ocupação 
permanente do subsolo na zona 
da instalação das condutas 
enterradas 

Unanimidade 

Intercetor do Mesio – Pontos de 
Ligação  -Constituição de servidão 
de aqueduto – Informação nº. 
517/SCGC/2015 

aprovar a minuta de constituição 
de servidão de aqueduto a 
celebrar entre esta Câmara 
Municipal e Maria Antónia Bacelar 
Ataíde Pavão, bem como as 
respetivas contrapartidas, 
constituem com caracter 
permanente, uma servidão 
administrativa de aqueduto 
público, que se destina à 
instalação de um coletor de águas 
residuais e respetivas caixas de 
visita e implica a ocupação 

 



 

permanente do subsolo na zona 
da instalação das condutas 
enterradas 

Constituição de servidão de 
aqueduto – Informação nº. 
528/SCGC/2015 

aprovar a minuta de constituição 
de servidão de aqueduto a 
celebrar entre esta Câmara 
Municipal e Joaquim Peixoto 
Gomes e esposa Adelaide  Ferreira 
de Matos bem como as respetivas 
contrapartidas, constituem com 
caracter permanente, uma 
servidão administrativa de 
aqueduto público, que se destina 
à instalação de um coletor de 
águas residuais e respetivas caixas 
de visita e implica a ocupação 
permanente do subsolo na zona 
da instalação das condutas 
enterradas 

 

 
 

3. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ACTIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de prémios no âmbito do 
concurso de camélias, no valor de 650,00€, 
bem como a aprovação da proposta de 
norma do IV concurso de montras de 
camélias 2015 e atribuição de prémios num 
total de 150,00€. 

Aprovado  Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Ação Social Escolar 2014/2015 – Isenção de 
passe escolar - Passes escolares – 
Comparticipação total do passe escolar - 
aprovação do pagamento integral dos 
passes escolares dos alunos Guilherme 
Joaquim Barbosa Sousa Cruz e André 
Barbosa Sousa Cruz 

Ratificação do despacho do 
sr. Presidente Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
160,00€, à Associação de Pais do 
Agrupamento de Escola de Lousada Oeste 
destinado à aquisição de materiais para a 
construção de instrumentos musicais pelos 
alunos da Escola Básica e Secundária de 
Lousada Oeste, no âmbito do projeto 
Uthopia 

Aprovado  Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
27.000,00€ pagos em seis tranches, 
destinado a fazer face às despesas com as 
suas atividades regulares 

Aprovado Unanimidade 

 


