EDITAL Nº. 79/DARH/2018
P u b lic id a d e d a s d e lib e r a ç õ e s to m a d a s p e la C â m a r a M u n ic ip a l

-------Pedro Daniel Machado Gomes,, licenciado em Direito, Presidente da
Câmara Municipal de Lousada: ------------------------------------------------------------------------------Torna público, nos termos e para efeitos previstos no artº. 56º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12/09, o teor
das deliberações tomadas por esta Câmara Municipal na sua reunião ordinária
de 03 de abril de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------Mais faz saber que a respetiva ata, com o nº. 12, encontra-se afixada no
átrio do Edifício dos Serviços Municipais onde poderá ser consultada por
qualquer interessado. ---------------------------------------------------------------------------------------

Lousada e Paços do Município, 16 de abril de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

Pedro Daniel Machado Gomes, Dr.

1. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

Assunto
Resumo diário de Tesouraria - Totaliza um saldo
de dois milhões seiscentos e noventa e um mil
novecentos e sessenta e três euros e cinquenta e
cinco cêntimos.
Consulta Prévia- Fornecimento de Energia em MT,
BTE, BTN ≥ 20,7 Kva, BTN ≤ 20,7 Kva e IP- Acordo
Quadro da ESPAP- AQ-ELE 2015-nº.1 do artº. 259
do Código dos Contratos Públicos.

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Tomar conhecimento

Unanimidade

Tomar conhecimento

Unanimidade

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

Assunto
Informação n.º 1842/18 – Aprovação da
atribuição do tarifário social por se enquadrar no
artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço
de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR);
“Isenção da tarifa de disponibilidade de água e
águas residuais” - Aprovação da proposta para
deferimento do pedido de isenção 50% da tarifa
de disponibilidade de água e águas residuais por
insuficiência económica – Mª Gloria Barbosa
Magalhães – Lustosa - (Consumidor n.º 15255).
Informação n.º 271/DOMA/18 – “Beneficiação de
Parques de Jogos (Aparecida e Macieira)” –
Aprovação da Conta Final da empreitada.
Informação n.º 279/DOMA/18 – “Construção da
Casa Mortuária de Macieira” – Aprovação de
atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de
Macieira no valor de € 22.174,39.
Informação n.º 280/DOMA/18 – “Acordo de
Execução para Gestão e Manutenção da Mata
de Vilar” – Aprovação da renovação do Acordo
de Execução a celebrar entre o Município de
Lousada e a Junta de Freguesia de Vilar do Torno
e Alentém com o montante anual de € 15.500,00.

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Maioria

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Informação n.º 281/DOMA/18 – “Acordo de
Execução para Gestão e Manutenção do
Parque de Vilar” – Aprovação da renovação do
Acordo de Execução a celebrar entre o
Município de Lousada e a Junta de Freguesia de
Vilar do Torno e Alentém com o montante anual
de € 23.000,00.

Aprovar

Unanimidade

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

Assunto
Informação nº. 2226/2018 – Proposta para
atribuição de subsídio à ADASM – Associação de
Desenvolvimento e Apoio Social de Meinedo,
para
colmatar
despesas
tidas
com
a
organização do almoço no âmbito do
Campeonato de Boccia Senior por Equipas, no
valor de 1500 € (mil e quinhentos euros)
Informação nº. 2084/2018 – Atualização de renda
em regime de arrendamento apoiado de um
arrendatário do Empreendimento de Habitação
Social de Meinedo – Maria Celeste Moreira
Magalhães.
Informação nº. 2113/2018 – Reajuste de renda em
regime de arrendamento apoiado de um
arrendatário do Empreendimento de Habitação
Social de Meinedo – Maria Madalena Mendes
Sousa.

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

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

Assunto
ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO – Proposta para a
atribuição de um subsídio ao L.A.C. Basquetebol
(5.000,00€), ao A.D. Lousada (17.500,00€), ao
Futebol Clube de Romariz (2.500,00€) e à
Associação Solidariedade Social Nevogilde
(1.500,00€) destinado a apoiar as necessidades
decorrentes da execução dos seus planos anuais
de atividades.

Deliberação tomada

Aprovar

Resultado
da votação

Unanimidade

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Proposta
para que o Órgão Executivo delibere submeter à
próxima sessão da Assembleia Municipal a
aprovação da constituição do Conselho
Municipal da Educação.
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2017/2018 – Proposta
para a transferência para os agrupamentos de
escolas do Concelho (mediante listagem) a
verba destinada a comparticipar as visitas de
estudo programadas no âmbito das atividades
curriculares, aos alunos que sejam beneficiários
dos escalões A (100% até ao limite de 20,00€) e
dos escalões B (50% até ao limite de 10,00€).
TRANSPORTES ESCOLARES 2018/2019 – Proposta
para que o Órgão Executivo delibere submeter à
aprovação
da
Assembleia
Municipal
a
autorização para assunção de compromissos
plurianuais (ano de 2018 – 148.000,00€ + IVA à
taxa legal em vigor / ano de 2019 – 198.000,00€ +
IVA à taxa legal em vigor) para a aquisição de
serviços de transporte escolar, em transporte
coletivo de passageiros (passe escolar.

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

