
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  112200//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  0077  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001144..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1177,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1177  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Atribuição de um voto de louvor ao atleta do 
movimento sénior de Cristelos, Salvador Teixeira, 
pela conquista do título de Vice - Campeão 
Nacional da Taça de Portugal, época de 
2013/2014, de Boccia Sénior 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um voto de louvor aos atletas 
da Academia Daitoshin – Creistelos Lousada, na 
competição que decorreu no Pavilhão Municipal 
de Lousada, denominado 2º. Open Internacional 
West Coast Challenge – Kyokushin karaté, abaixo 
indicados: ----------------------------------------------------------------
- Categoria 8/10 anos: André Monteiro (1º. Lugar); --------------------------------
- Categoria 12/14 anos: Sérgio Pinto (1º. Lugar) e 
Francisco Ferreira (2º. Lugar); ----------------------------------------------------------------
- Categoria 17 anos: Daniel Ribeiro (3º. Lugar); --------------------------------
- Iniciados 60/70kg: Carlos Coelho (2º. Lugar) e 
Vítor Araújo (3º. Lugar); ----------------------------------------------------------------
- Iniciados 80/90kg: Bruno Barros (2º. Lugar) e Jorge 
Bessa (3º. Lugar); ----------------------------------------------------------------
- Masters 60/70Kg: Hugo Rocha (1º. Lugar); --------------------------------
- Masters 70/80Kg: Eugénio Teixeira (3º. Lugar); --------------------------------
- Masters 90+ Kg: Paulo Barros (2º. Lugar + Taça de 
melhor lutador do torneio); e ----------------------------------------------------------------
- Femininos 14/16 anos: Joana Martins (1º. Lugar). --------------------------------

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um voto de louvor ao atleta 
António Mesquita, pela conquista do título de 
Vice-Campeão Nacional individual na categoria 
de Dualto, conquistado em Abrantes, organizado 
por este Município com  o apoio da Federação 
de Trialto de Portugal 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um voto de louvor ao Clube de 
Ténis de Mesa de Lousada, por se ter sagrado 
Campeão da 2ª. Divisão de Ténis de Mesa do 
Porto 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
 
Distinções honoríficas – Em cumprimento do 
estipulado no artigo doze do Regulamento 
Municipal de Concessão de Distinções Honoríficas, 
e sob proposta do sr. Presidente da Câmara, 
foram submetidas para aprovação, por escrutínio 
secreto, as seguintes propostas: 
Medalha de Ouro de Mérito Municipal 
- Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de 
Magalhães 
Medalha de Prata de Mérito Municipal 
- Associação de Municípios do Vale do Sousa; 
- Fernando Machado; 

Aprovado Unanimidade 



 

- Patrícia Queirós; 
- Maria Jorge; 
- União Desportiva de Lagoas; e 
- José Monteiro. 
 
Cedência da posição contratual - Armando Daniel 
Osório Coelho Ferreira, promitente compradora de 
um espaço com a área de 285,00m2, localizado 
no edifício A que insere o parque industrial de 
Lousada, solicita autorização para a cedência da 
posição contratual a favor da Sociedade Joaquim 
Oliveira & Aires, Ldª..Prestação de serviços, na 
modalidade de avença, para prestação de 
serviços - contratação de serviços externos de 
saúde no trabalho – Emissão de parecer prévio 

Aprovado Unanimidade 

 
 

 
2. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Certidão de compropriedade de um prédio sito no 
lugar de Paiva, freguesia de Aveleda, em nome 
de Leonel Vieira, solicitador - Proc. nº. 66/RSP/14, 
sobre o  prédio rústico, sito no lugar de Paiva, 
freguesia de Aveleda, Concelho de Lousada, 
inscrito na respetiva matriz sob o artº. 856 

Aprovado Unanimidade 

Legalização de ampliação de edifício – armazém, 
sito na Estrada Agra de Moreira, nº. 311, freguesia 
de Sousela, em nome de António Pereira Dias – 
Procº. 11/14. 

Aprovado Unanimidade 

Loteamento de um terreno, sito no lugar de 
Cavadinha, freguesia de Macieira, em nome  de 
Joaquim Cândido Ribeiro. - Processo nº. 1/L/13 

Aprovado Unanimidade 

Loteamento de um terreno, sito no lugar de Corgo, 
freguesia de Boim, em nome de Contraste –  
Empreendimentos Imobiliários, SA (anteriormente 
em nome de Befebal – Sociedade de 
Construções, SA) - Processo nº. 13/L/04 

Aprovado Unanimidade 

Loteamento de um terreno, sito no lugar de Areal, 
freguesia de Nogueira, em nome de Eduardo 
Manuel Pereira Teixeira - Processo nº. 16/L/96 – 
Alvará de loteamento nº. 15/2000 

Aprovado Unanimidade 

 
 
3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de António Jorge Branco Morais – 
Ordem, consumidor nº. 17055 
 

Indeferir Unanimidade 



 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Maria do Céu Nunes Ferreira – 
Covas, utente nº. 16836 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Maria Emília Queirós Marinho 
Baptista – Aveleda, consumidor nº. 5231 

Aprovado Unanimidade 

Isenção de 50% do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Maria Cidália Queirós Nunes – 
Covas, utente nº. 16270 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de António 
Moreira - Nevogilde, utente nº. 5231 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Maria Emília 
Queirós Marinho Baptista – Aveleda, utente nº. 
5231, consumidor nº. 10129 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de António 
Jorge Branco Morais – Ordem, consumidor nº. 
17055 

Indeferir Unanimidade 

Fornecimento de energia elétrica em média e 
baixa tensão - Pedido de cessão da posição 
contratual – Informação nº. 1270/DMOA/2014 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 
 

4. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO  

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Aprovação do protocolo de colaboração a 
celebrar entre este Município e a Comissão 
para a Cidadania e a Igualdade de Género, 
com vista à promoção da política de 
igualdade de género e de oportunidades  

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 250,00€, 
à Associação ao Encontro das Raízes, de 
forma a colmatar as despesas tidas no âmbito 
do Pelouro da Juventude 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da realização do Festival 
Tradicional de Lousada, bem como o 
pagamento das despesas daí advenientes, no 
valor total de 6.695,00€, e a atribuição de 
prémios para os Melhores Stands e para a 
Melhor Peça de Artesanato, no valor de 90,00€ 

Aprovado Unanimidade 

 
 
  
 



 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Aprovação da minuta do protocolo de 
colaboração a celebrar entre este Município e 
a Federação Portuguesa de Hóquei, tendo em 
vista a utilização e promoção do Complexo 
Desportivo de Lousada – Estádio Municipal de 
Hóquei  

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da minuta do protocolo de 
colaboração a celebrar entre este Município e 
as várias associações do Concelho, referidas 
na informação nº. 239/Divisão de Desporto, 
datada de 01 de julho em curso  

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à Associação de 
Ténis do Porto, no valor de 2.00,00€ destinado 
a  apoiar a participação do Lousada Ténis 
Atlântico, nos Jogos Olímpicos da Juventude, 
que se realizam em Elche-Espanha  

Aprovado Unanimidade 

 


