
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  119933//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  2244    ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001144..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  2255,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2266  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Emissão de parecer da Câmara Municipal 
tendo em vista a alteração do nome da 
União para Freguesia de Lousada 

Não aprovação da 
proposta apresentada 

Maioria, com 4 votos 
contra 

Regulamento Municipal de 
Funcionamento das Feiras do Concelho - 
Caducidade do lugar da Feira nº. 109, em 
nome de José Silva Pinto 

Declarar a caducidade 
do lugar nº. 109, pela 
renúncia voluntária do 
direito de ocupação 
manifestada pelo titular 
do direito 

Unanimidade 

Fornecimento Contínuo de Bens 
Alimentares de Carnes e Derivados para 
os estabelecimentos de educação e 
ensino do Concelho de Lousada – ano 
2015 

Adjudicação do 
fornecimento contínuo 
referido a Talho Regilde 
de Irmãos Vaz Monteiro, 
L.da, pelo valor de 
160.551,80€, acrescidos 
do valor do IVA, bem 
como a respetiva minuta 
do contrato e a sua 
celebração 

Unanimidade 

Processo de inquérito nº. 1/2014 instaurado 
à trabalhadora Maria de Fátima Ribeiro 
Costa 

Aprovação  

Maioria, com cinco 
votos a favor e duas 
abstenções, aplicar à 
arguida a pena de 
repreensão escrita 

 
 
 

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Alteração ao lote nº. 7 do Alvará de 
Loteamento nº. 7/82, em nome de José 
Joaquim  das neves Freitas Lima, sito no 
lugar de Chamistães, freguesia de Lustosa, 
de que é proprietário do referido lote 
Adolfo de Magalhães Moreira. – Procº. nº. 
11/L/79 

Aprovada Unanimidade 

Loteamento de um terreno, sito em Real, 
União das Freguesias de Cristelos, Boim e 
Ordem, em nome de Abílio José Moreira 
Ribeiro Bessa (anteriormente em nome de 
Jorge Mário Moreira Ribeiro de Bessa)- 
Processo nº. 8/L/91 – Alvará de Loteamento 
nº. 6/94. 

Aprovar a receção provisória 
das obras de urbanização, 
reduzir a caução relativa às 
mesmas para 10% do valor 
inicial 

Unanimidade 

  
 
 
 
 
 



 

 
3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Construção da Variante da Vila  de 
Aparecida – 2ª Fase – Concurso Público - 
informação nº. 2453/DMOA/2014 

Ratificação do despacho do 
sr. Presidente que aprovou  a 
adjudicação do empreitada 
em título à firma EDILAGES, 
S.A., pelo valor de 
239.687,00€ 

Unanimidade 

Construção da Variante da Vila  de 
Aparecida – 2ª Fase – Concurso Público - 
informação nº. 2478/DMOA/2014 

Ratificação do despacho do 
sr. Presidente que que 
aprovou a minuta do 
contrato a celebrar, bem 
como a sua celebração 

Unanimidade 

Construção do Estádio Municipal – Pista de 
Atletismo – Concurso Público - informação 
nº. 2483/DMOA/2014 

Aprovar a minuta do 
contrato a celebrar, bem 
como a sua celebração 

Unanimidade 

Construção da rede de drenagem de 
águas residuais em Nespereira – Ruas de 
Marlães, Gondariz, Joaquim Maria N. 
Chamusca, Joaquim Pinto Leal, Carvalho, 
Manuel Camelo e Av. Miguel Marques Leal 
– Informação nº. 2463/DMOA/2014 

Aprovar a autorização de 
constituição de servidão de 
aqueduto entre este 
Município e Condomínio 
Edifício Fonte do Baco – 
Condomínio Pinheiro Dias & 
Magalhães, L.da, 
representado pelo seu 
administrador, José Carlos 
Moreira da Cunha e 
respetivas contrapartidas  

Unanimidade 

Instalação de infraestruturas para 
drenagem de águas residuais na Rua Fonte 
da Luz – Vilar do Torno e Alentém – 
Informação nº. 2455/DMOA/2014 

Aprovar a autorização de 
constituição de servidão de 
aqueduto a celebrar entre 
este Município e Adelino 
Fernandes Pinto da Costa e 
esposa Arminda de 
Magalhães Teixeira, bem 
como as respetivas 
contrapartidas 

Unanimidade 

Alargamento e retificação da Rua Lúcia 
Lousada - Cristelos – Informação nº. 
2418/DMOA/2014 

Aprovar o contrato promessa 
de cedência gratuita a 
celebrar entre o Município de 
Lousada e Filipe Joaquim de 
Castro Couto dos Reis e 
Jurlindo Jesus Pacheco de 
Morais, bem como as 
respetivas contrapartidas 

Unanimidade 

Aquisição de Terreno para Alargamento do 
Cemitério de Cristelos – Informação nº. 
2468/DMOA/2014 

Aprovar a transferência de 
verba no valor de 25.000,00€ 
para a União de Freguesias 
de Cristelos, Boim e Ordem 

Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de José Manuel Rodrigues Mendes, 
consumidor nº. 312 

Aprovado  Unanimidade 

 
 
 



 

 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Proposta do sr. vereador do pelouro da 
educação, dr. António Augusto dos Reis 
Silva, para que, em conformidade com as 
informações da Divisão da Ação Social se 
isente para efeitos de transporte escolar o 
aluno Ricardo Filipe Nunes Pacheco do 10º 
ano (Escola Secundária de Lousada) 

Aprovado  Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do pelouro da 
educação, dr. António Augusto dos Reis 
Silva, para a transferência de verba no 
valor total de 4.320,00€ para a Junta de 
Freguesia do Torno, destinada a custear as 
despesas de transporte dos alunos do 1º 
ciclo deslocados das escolas que 
encerraram na referida freguesia 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do desporto, dr. 
António Augusto dos Reis Silva para a 
atribuição de um subsídio no valor de 
3.500,00€ à Associação Desportiva de 
Lousada, destinado à execução do seu 
plano de atividades 

Aprovado Unanimidade 

Rally de Portugal 2015 
 

Aprovar a adesão do 
Município de Lousada como 
“Município Parceiro” no 
âmbito da candidatura no 
domínio da Promoção e 
Capacitação Institucional — 
Internacionalização — 
Eventos  de  Promoção  
Internacional  da  Região 
Norte — PCJ - l/2/2014 — EP 
l(overbooking) 

Unanimidade 

Proposta do sr. vereador da cultura, dr. 
Manuel António Mota Nunes para a 
atribuição de um subsídio no valor de 
5.000,00€ à Assembleia Recreativa e 
Desportiva Lousadense, destinado a obras 
para reparação de infiltrações nas suas 
instalações 

Aprovado Unanimidade 

 


