
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  4488//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  1166  ddee  MMaarrççoo  ddee  22001155..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  3333,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2255  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001155..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA  

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Loteamento de um terreno sito no 
lugar de Penedo, freguesia de 
Nevogilde, em nome de Joaquim 
Martins da Silva – Procº. nº. 21/L/81 – 
Alvará de loteamento nº. 6/81 

Rececionar provisoriamente as 
obras de urbanização dos lotes 
número três e quatro, e reduzir a 
respetiva caução, retendo-se 10% 
do valor inicial 

Unanimidade 

Loteamento de um terreno sito no 
lugar de  Cubanco,  freguesia de 
Vilar do Torno e Alentém, em nome 
de Imobiliária Vilar Nascente, Ldª.  – 
Procº. nº. 11/L/04 – Alvará de 
loteamento nº. 2/07 

Rececionar provisoriamente as 
obras de urbanização e reduzir a 
respetiva caução, retendo-se 10% 
do valor inicial 

Unanimidade 

 
 

2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Construção do intercetor de Cristelos 
– Informação nº. 494/DOMA/2015 

Aprovar a minuta da autorização 
de constituição administrativa de 
servidão de aqueduto a celebrar 
entre o Município de Lousada  e 
António Cândido Neto Pereira 
Lousada e esposa, bem como as 
respetivas contrapartidas 

Unanimidade 

Agostinho da Rocha Ribeiro – 
Nevogilde, consumidor nº. 4929, 
solicita a redução/isenção total do 
pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e 
saneamento por insuficiência 
económica 

Deferir Unanimidade 

Rui Manuel Ribeiro Bessa  – Nevogilde, 
consumidor  nº. 11930, solicita a 
redução/isenção total do 
pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e 
saneamento por insuficiência 
económica 

Deferir Unanimidade 

Rui Manuel Ribeiro Bessa  – utente   nº. 
11930, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica 

Deferir Unanimidade 

Ricardo Jorge da Silva Ferreira - 
utente nº. 24633, solicita a isenção do 
pagamento da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica 

Deferir Unanimidade 

Belmiro Pinto – utente nº. 5462, solicita 
a isenção do pagamento da tarifa 
de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 



 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Reajuste da renda da habitação social – 
Proposta da srª. vereadora  do Pelouro da 
Ação Social para o reajuste da renda 
mensal da munícipe Maria Alice Alves Silva 
Neto, a partir do mês de 01 de maio de 
2015, devendo cifrar-se em 19,01€ 

Aprovado  Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB 2,3 de Lustosa - Proposta 
do sr. vereador do pelouro da educação, 
dr. António Augusto dos Reis Silva, para a 
atribuição de um subsídio no valor de 
643,00€, destinado a apoiar na despesa 
com a cobertura das escadas desde a 
portaria até à entrada da Escola Básica e 
Secundária de Lousada Norte 

Aprovado  Unanimidade 

Centro Cultural e Desportivo de Nespereira 
– Rancho Folclórico Proposta do sr. 
vereador do pelouro da cultura, dr. Manuel 
Nunes, para a atribuição de um subsídio ao 
centro em destaque, no valor de 1.000,00€, 
destinado a apoiar na deslocação a 
França para uma atuação no Festival 
Folclórico para emigrantes Portugueses, no 
dia 10 de maio de 2015 

Aprovado  Unanimidade 

Associação de Cultura Musical de Lousada  
-  Proposta do sr. vereador da cultura para 
a  atribuição de um subsidio no valor de 
4.428,00€ à Associação de Cultura Musical 
de Lousada, para apoiar nas despesas 
com a realização da 3ª. edição do Agitazz 
– Festival do Vale do Sousa, a realizar de 29 
a 31 de maio de 2015 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do pelouro do 
desporto, dr. António Augusto dos Reis Silva 
para conhecimento do relatório de 
execução do orçamento de 2014/4º. 
Trimestre/relatório de execução do 
orçamento de 2014 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 


