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EDITAL N.º 12/2022 

 
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29-09-2022 

 

Ana Maria da Conceição Ferreira, Presidente da Assembleia Municipal da Lousã, 

torna público, para efeitos no disposto no nº1 do artigo 56º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, as 

deliberações destinadas a ter eficácia externa tomadas pela Assembleia 

Municipal, na sessão de 29-09-2022: 

-Apreciação e votação da proposta de ratificação da autorização prévia para 

repartição de encargos plurianuais e para assunção de compromissos plurianuais, 

no âmbito da empreitada de beneficiação do Museu Carlos Reis/Casa da 

Lagartixa; 

Aprovado por unanimidade e em minuta. 

-Apreciação e votação da fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI) para o ano de 2023; 

 Aprovado por maioria e em minuta, com 15 votos a favor do PS, 9 votos contra da 

Coligação PSD/CDS e do BE. 

-Apreciação e votação da participação variável no IRS para o ano de 2023; 

Aprovado por maioria e em minuta, com 15 votos a favor do PS, 9 votos contra da 

Coligação PSD/CDS e do BE. 

-Apreciação e votação sobre o lançamento das taxas de derrama para o ano de 
2023; 
Aprovado por maioria e em minuta, com 16 votos a favor do PS e do BE, 8 votos 

contra da Coligação PSD/CDS. 
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- Apreciação e votação da taxa municipal de direitos de passagem para o ano de 

2023; 

Aprovado por unanimidade e em minuta. 

- Apreciação e votação da 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2022; 

Aprovado por maioria e em minuta, com 15 votos a favor do PS, 9 abstenções da 

Coligação PSD/CDS e do BE. 

- Apreciação e votação relativamente ao exercício de direito de preferência na 

venda de 75,76% da quota que detém da Empresa Emequatro; 

Aprovado por maioria e em minuta, com 15 votos a favor do PS, 9 abstenções da 

Coligação PSD/CDS e do BE. 

- Apreciação e votação da proposta de delimitação de uma Área de Reabilitação 

Urbana para a aldeia do Vaqueirinho e de uma Área de Reabilitação Urbana para 

a aldeia de Silveira de Baixo. 

Aprovado por unanimidade e em minuta. 

 

Para constar se publica este edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

públicos de costume e ainda no sítio institucional www.cm-lousa.pt . 

Paços do Município da Lousã, 30 de setembro de 2022 

A Presidente da Assembleia Municipal, 
 

 
Ana Maria da Conceição Ferreira 


