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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  0077  ddee    sseetteemmbbrroo  ddee  22001155..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  4433,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1155  ddee  sseetteemmbbrroo  ddee  22001155  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Concurso público para concessão de 
exploração do estabelecimento de bebidas 
com a área de esplanada no Parque Urbano 
- Aprovação da concessão de exploração 
do estabelecimento de bebidas com a área 
de esplanada no Parque Urbano, ao 
concorrente Filipe Moreira da Silva, pelo valor 
de renda mensal de 750,00€. 

Aprovado Unanimidade 

Anulação do procedimento concursal 
destinado ao recrutamento de técnicos para 
as áreas de ensino da música e natação 
atendendo à alteração do Decreto-Lei nº, 
212/2009, de 28 de Julho 

 
Aprovado  
 

Unanimidade 

Regulamento para apoio a estratos sociais 
desfavorecidos do Município de Lousada 

Submissão a inquérito 
público para posterior 
sujeição ao Órgão 
Deliberativo nos termos 
da alínea c) e g) do nº. 1 
do artº 25º. da Lei referida 

Unanimidade 

Associação de Municípios do Vale do Sousa, 
solicita a transferência do valor de 2.799,97€ 
refente à conservação e requalificação 
cultura e turística da Rota do Românico 

 
Aprovado  
 

Unanimidade 

 
 
 
2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA  

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Pedido de certidão de constituição de 
compropriedade de um prédio rústico, sito 
em Agras de Cima, freguesia de Meinedo, 
requerida em nome de André Filipe Pacheco 
Ferreira e Sara Marlene Pacheco Pereira 
Ferreira, inscrito na  matriz sob o artigo 2779 e 
descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Lousada sob o nº. 2408/20110302 - Proc. 
n.º 101/RSP/15 

Deferir Unanimidade 

Alteração ao lote nº. 9 do Alvará de 
Loteamento nº.  1/0992, em nome de 
Agostinho Neto de Sousa e requerida por 
Maria Amélia Sampaio Soares, sito no lugar 
do Calvário, freguesia da União de Freguesias 
de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga– Procº. 
nº. 7/L/89 

Aprovar Unanimidade 

  
  
  



 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Manuel Jorge Teixeira Martins  – Casais, 
consumidor  nº. 7147, solicita a isenção total 
do pagamento da tarifa de disponibilidade 
de água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais  

Deferir Unanimidade 

Maria Amélia Ribeiro Rebelo - Sousela – 
Sousela,  utente  nº. 14525, solicita a redução 
do pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica  

Deferir Unanimidade 

Álvaro Luís Bessa Martins – Caíde de Rei,  
utente nº. 2017, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica  

Deferir Unanimidade 

Manuel Jorge Teixeira Martins  – Casais, 
consumidor nº. 7147, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica  

Deferir em 50% Unanimidade 

Maria Adelaide Silva – Caíde de Rei, utente nº. 
2385, solicita a redução do pagamento da 
tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica  

Deferir Unanimidade 

Clube Motard de Figueiras – Informação nº. 
946/DOMA/15 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou a 
cedência de material  ao 
Club Motard de Figueiras 
no valor de 684,37€, para 
desvio das águas pluviais 
do terreno da  sede 

Unanimidade 

União Desportiva de Lagoas – Informação nº. 
1682/DOMA/15 

Aprovar a cedência de 
material à União 
Desportiva de Lagoas, no 
valor de 3.903,22€, para 
obras de reparação nos 
balneários 

Unanimidade 

Associação Recreativa e Desportiva de 
Macieira – Informação  nº. 934/DOMA/ 2015 

Aprovar a cedência de 
material à Associação 
Recreativa e Desportiva 
de Macieira, no valor de 
790,54€, para obras de 
reparação nos balneários 
dos árbitros e enfermaria 

Unanimidade 

Aparecida Futebol Clube – Informação  nº. 
862/DOMA/ 2015 

Aprovar a cedência de 
material ao Aparecida 
Futebol Clube, no valor de 
313,65€, para pintura das 
bancadas 

Unanimidade 

 
 
 

 
 
 

 



 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Juventude Desportiva de Meinedo - Proposta 
do sr. vereador do pelouro do desporto, dr. 
António Augusto dos Reis Silva, para a 
atribuição de um subsidio à Juventude 
Desportiva de Meinedo no valor de 150,00€, 
destinado a custear as despesas as tidas com a 
realização de um dos eventos culturais 
constantes do plano de atividades 
 

Aprovado Unanimidade 

Isenção do pagamento do transporte escolar, 
durante o ano letivo de 2015/2016, com efeitos 
a partir de setembro inclusive, do aluno Rui 
Pedro Carneiro Cunha 
 

Aprovado Unanimidade 

Associação Recreativa e Cultural de Pias - 
Proposta do sr. vereador do pelouro do 
desporto, dr. António Augusto dos Reis Silva, 
para a atribuição de um subsídio no valor de 
750,00€, à Associação Recreativa e Cultural de 
Pias, destinado a apoiar o normal 
desenvolvimento do seu plano de atividades 
 

Aprovado Unanimidade 

 


