EDITAL Nº. 84/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 16 de abril de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------Mais faz saber que a respetiva ata, com o nº. 13, encontra-se afixada no
átrio do Edifício dos Serviços Municipais onde poderá ser consultada por
qualquer interessado. ---------------------------------------------------------------------------------------

Lousada e Paços do Município, 26 de abril de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

Pedro Daniel Machado Gomes, Dr.

1. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS

Assunto
Alienação do lote nº. 18 da ZAE, a favor da
empresa 2002 Calçado, SA, contribuinte fiscal nº.
501 068 775, com sede em Coutins - Infias,
concelho de Vizela, pelo valor de 28.649,32€ .----Alienação do lote nº. 21 da ZAE, a favor da
empresa O Berço do Ritmo – Construções, Ldª.,
contribuinte fiscal nº. 508 450 217, com sede na
Rua das Agrinhas, concelho de Lousada, pelo
valor de 28.649,32€.
Revogação do reconhecimento de estatuto de
Projeto de Interesse Municipal por parte da FAMO
– Industria de Mobiliário de Escritório, Ldª.
Regularização
extraordinária
de
vínculos
precários
na
administração
pública
–
Reconhecimento de 29 postos de trabalho a que
correspondem necessidades permanentes, nos
termos do nº. 3, do artº. 2º. Da Lei nº. 112/2017, de
29 de dezembro.

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Tomar conhecimento

Unanimidade

Aprovar

Maioria

3. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

Assunto
A Câmara tomou conhecimento do resumo
diário da tesouraria referente ao dia treze de abril
do corrente ano, que totaliza um saldo de dois
milhões oitocentos e trinta mil quatrocentos e
trinta e seis euros e oitenta e oito cêntimos.
Prestação de Contas - Ano de 2017, com
Relatório de Gestão, Certificação Legal das
Contas e Parecer do nosso Revisor Oficial de
Contas. (C& Ribas Pacheco). Prestação de Contas - Ano de 2017, com
Relatório de Gestão, Certificação Legal das
Contas e Parecer do nosso Revisor Oficial de

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Tomar conhecimento

Unanimidade

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Contas. (C& Ribas Pacheco). Aluguer Temporário da Loja nº. 25 do Mercado
Municipal, até à nova arrematação- Requerente:
Nuno Miguel Barbosa Dias da Silva.
Aluguer Temporário de uma das Lojas no
Mercado
MunicipalRequerente:
Firma:
N´SOLUÇÕES.
Alteração das Normas de Controlo Interno e
Normas de Execução do Orçamento de 2018.

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

4. DIVISÃO DE ASSUNTOS JURIDICOS

Assunto
Informação n.º 63/LMS/DAJ/2018 – Submissão de
proposta à próxima sessão da Assembleia
Municipal no sentido de introduzir uma adenda
ao Acordo de Execução de “Obras e
Melhoramentos da Rede Viária e Espaços
Públicos” de forma a alterar a redação da alínea
e) do n.º 3 da cláusula primeira do contrato, de
forma a incluir no conjunto das competências
delegadas
nas
freguesias
também
a
competência para a atribuição dos números de
polícia aos prédios sitos na freguesia.

Deliberação tomada

Aprovar

Resultado
da votação

Maioria

5. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBABISTICA

Assunto
Processo de delimitação administrativa entre a
freguesia de Lodares, concelho de Lousada e a
freguesia de Novelas, atual freguesia de Penafiel,
concelho de Penafiel.

Deliberação tomada
Aprovar

Resultado
da votação
Unanimidade

6. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

Assunto
Informação n.º 282/DOMA/18 – “Beneficiação do
Parque de Jogos de Caíde de Rei” – Aprovação
da Conta Final da Empreitada e respetiva

Deliberação tomada
Aprovar

Resultado
da votação
Maioria

notificação ao empreiteiro.
Informação n.º 297/DOMA/18 – “Requalificação
do Espaço Público da Avenida Cidade de Tulle –
Reabilitação da Avenida Cidade de Tulle” –
Aprovação do projeto de execução. Ratificação
do Despacho
Informação n.º 308/DOMA/18 – “Beneficiação da
E.M. desde a Rua da Igreja (Cernadelo) à E.M.
564-2 (Macieira)” - Aprovação do Protocolo de
Cedência Gratuita a celebrar entre o Município
de Lousada e Joaquim Carvalho de Macedo.
Informação n.º 1197/18 – “Grupo de Bombos de
St.ª Maria de Sousela” - Aprovação da cedência
de material no valor de € 423,73, para reparação
da sede.
Informação n.º 2625/18 – “Junta de Freguesia de
Sousela” - Aprovação da atribuição de subsídio
no valor de € 3.591,60, para reparação da
cobertura da Casa Mortuária.
Informação n.º 2682/18 – “Construção de estrada
desde a Rua Fonte de St.º António à E.M. 605.” Aprovação do Estudo Prévio.

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

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

Assunto
Proposta para atribuição de subsídio às
instituições de cariz social do concelho, no valor
total de 20.600,00€

Deliberação tomada
Aprovar

Resultado
da votação
Unanimidade

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

Assunto
Proposta para apreciação e aprovação deste
Órgão Executivo dos Instrumentos de Prestação
de Contas relativos ao Exercício de 2017,
devidamente acompanhadas da certificação
legal das contas e relatório e parecer do fiscal
único, para que o representante do Município na
Assembleia Geral expresse um voto de confiança
nos órgãos de administração e fiscalização da
empresa, tome conhecimento e aprecie o

Deliberação tomada

Aprovar

Resultado
da votação

Maioria

relatório do fiscal único relativo ao ano de 2017
(2.º
semestre)
e
tendo
em
vista
o
acompanhamento e controlo da atividades das
empresas locais, enviar, para conhecimento, à
próxima sessão da Assembleia Municipal os
instrumentos e prestações de contas.
Proposta para conhecimento e apreciação
deste Órgão Executivo do relatório de execução
orçamental e financeira do 4.º trimestre de 2017.
O
mesmo
deverá
ser
remetido,
para
conhecimento, à próxima sessão da Assembleia
Municipal.
ASSOCIAÇÃO DE HÓQUEI DE LOUSADA –
Atribuição de um subsídio no valor de 9.695,00€,
destinado a apoiar nas despesas com a
participação no “Eurohockey Club Challenge I
(Men) – 2018”.
PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO DE EXAMES E
SEGUROS DESPORTIVOS PARA ATLETAS FEDERADOS
DAS
COLETIVIDADES
/ASSOCIAÇÕES
DO
MUNICIPIO DE LOUSADA 2017/2018 – Aditamento
à deliberação de câmara de 19.03.2018 para a
inclusão de 8 atletas na modalidade de ginástica
na AGL – Academia de Ginástica de Lousada
COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO SR. DOS
AFLITOS - atribuição de um subsídio no valor de
50.000,00€ para apoiar na organização e
realização das Festas em Honra do Sr. dos Aflitos.

Tomar conhecimento

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

