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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  0055  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001188..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  0088,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1144  ddee  ffeevveerreeiirroo    ddee  22001188..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Programa de regularização extraordinária de 

vínculos precários do Município de Lousada 
Aprovar Unanimidade 

Procedimento concursal para provimento de 13 

postos de trabalho de assistente operacional 
Aprovar Unanimidade 

Processo de inquérito nº. 2/2016 instaurado ao 

trabalhador António Luís Teixeira. 
Aprovar Maioria 

Processo de inquérito nº. 3/2016 instaurado ao 
trabalhador António do Couto Xavier 

Aprovar Maioria 

 
 

3. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

A Câmara tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria referente ao dia dois de 
fevereiro do ano em curso, que totaliza um saldo 

de dois milhões seiscentos e vinte e um mil 
setecentos e vinte e oito euros e quinze cêntimos. 

 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Relatório Preliminar e Final do Concurso para 
Fornecimento contínuo de Gasóleo Rodoviário 

Aditivado a Granel para o Ano de 2018. 

 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 

 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 46/DOMA/18 – “Beneficiação da 
E.M. desde a Rua da Igreja (Cernadelo) à EM 
564-2 (Macieira)” – Aprovação da prorrogação 
do prazo de execução da empreitada em 90 
dias, com caráter gracioso, bem como respetivo 
plano de trabalhos e cronograma financeiro. 

Aprovar Unanimidade 



 

Informação n.º 43/DOMA/18 – “Beneficiação de 
Parques de Jogos – Nevogilde e Romariz” – 
Aprovação da prorrogação do prazo de 

execução da empreitada em 90 dias, com 
caráter gracioso, bem como respetivo plano de 
trabalhos e cronograma financeiro. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 6803/17 - “Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes – Fornecimento de 

Energia” - Aprovação da caducidade da 
adjudicação dos lotes n.os 2, 3  e 5 e aprovação 
da adjudicação dos mesmos ao concorrente 
EDP Comercial, bem como aprovação das 
minutas dos contratos referentes aos lotes n.os 2 , 
3 e 5. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 30/DOMA/18 – “Autorização de 
constituição de servidão administrativa de 
aqueduto público subterrâneo – Casais (Quinta 
da Tapada – Laticínios Halos, SA) – Aprovação 

da minuta do protocolo a celebrar entre o 
Município de Lousada e Lacticínios Halos, SA. e 
respetivas contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 6719/17 – “Comissão Fabriqueira 
de Pias” - Aprovação da cedência de material 

no valor de € 2.306,00, para pavimentação do 
exterior da residência paroquial. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 799/18 – “Fábrica da Igreja 
Paroquial de Cristelos” - Aprovação de 
atribuição de subsídio no valor de € 6.018,63, 

para obra de mudança das instalações 
sanitárias. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para aprovação da Adenda ao 
Acordo de Execução Realização de Obras de 
Reparação e Manutenção nos Estabelecimentos 

de Educação Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo do 
Ensino Básico – Freguesia de Macieira. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

5. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E 
TURISMO 
 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 551/2018 – Atualização de renda 
em regime de arrendamento apoiado de cinco 
arrendatários dos Empreendimentos de 
Habitação Social de Lustosa, Cernadelo e 
Meinedo. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para aprovação da atribuição de 
prémios no âmbito do Concurso das Camélias, 
no valor de 1000 €, o qual se insere no IX Festival 
Internacional de Camélias de Lousada 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para pagamento da quota anual às 
seguintes entidades:  

Aprovar Unanimidade 



 

- Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte 
de Portugal - 1500,00€; 
- Ader-Sousa – 13.200,00€ 

- Liga Portuguesa contra a Sida – 300,00€. 
 
 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2017/2018 – Isenção, 

para o ano letivo de 2017/2018, da componente 
de refeição escolar do aluno Rafael Pereira 
Borges. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de subsídio às Associações abaixo 

indicadas,  destinados a apoiar as necessidades 
decorrentes da execução dos seus planos anuais 
de atividades:- 
- Centro Cultural e Desportivo da Ordem – 
2.250,00€; 
- LAC Basquetebol – 1.000,00€; e 

-Juventude Hóquei Clube – 2.000,00€. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de subsídio à Associação Desportiva e 
Cultural de Figueiras no valor de 450,00€, 
destinado a apoiar as despesas com a 
realização de uma prova aberta da Federação 

Portuguesa de Ciclismo, BTT (resistência 03 horas).  

Aprovar Unanimidade 

LUCANUS REVISTA DE AMBIENTE E SOCIEDADE – 
aditamento à lista dos preços das publicações 
municipais, postais e outros artigos existentes e 
vendidos na Loja Interativa do Turismo de 

Lousada, aprovada na reunião de câmara de 
17/09/16. 

Aprovar Unanimidade 

 


