EDITAL Nº. 169/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 julho de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------

Lousada e Paços do Município, 27 de julho de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

Pedro Daniel Machado Gomes, Dr.

I. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS

Assunto

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Externato Senhora do Carmo - Proposta de
doação, de uma parcela de terreno com a área
de 1.028,50 m2.

Aprovar

Unanimidade

Regulamento de Horário de trabalho – Proposta
de alteração do horário de trabalho do pessoal
afeto à biblioteca, ao complexo desportivo e ao
espaço internet.

Aprovar

Unanimidade

Consolidação
da
mobilidade
interna
intercarreiras do trabalhador Jorge Ricardo
Barbosa Leal, a exercer funções na Divisão de
Ambiente e Serviços Urbanos, decorrido o
período experimental de 180 dias.

Aprovar

Unanimidade

Procedimento concursal para provimento de dois
postos de trabalho na carreira de técnico
superior (Serviço Social) e um posto de trabalho
na carreira de técnico superior (Sociologia), em
regime de contrato de trabalho por tempo
indeterminado – Recrutamento por mobilidade
interna na carreira entre órgãos ou serviços.

Aprovar

Unanimidade

2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

Assunto
Resumo diário de Tesouraria.
A Câmara tomou conhecimento do resumo
diário da tesouraria referente ao dia treze de
julho em curso que totaliza um saldo de dois
milhões novecentos e dezasseis mil duzentos e
trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos.
Cláusulas Contratuais para apreciação, relativas
ao Empréstimo a Longo Prazo até €1.422.739,00,
destinado à Contrapartida Nacional de
Investimentos, financiado pelo NORTE 2020 e
POSEUR.

3. DIVISÃO DE ASSUNTOS JURIDICOS

Deliberação tomada

Resultado da
votação

Tomar conhecimento

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Assunto
Informação n.º 96/LMS /DAJ/2018 – Aprovação e
submissão à aprovação da Assembleia Municipal
de proposta de prolongamento do REGIME
EXCECIONAL DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS AO
MUNICÍPIO aprovado por deliberação da
Câmara Municipal de 15 de dezembro de 2017 e
na sessão da assembleia municipal de 18 de
dezembro de 2017, por mais um ano, passando
este a vigorar até ao dia 30 de junho de 2019. –
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO.

Resultado da
votação

Deliberação tomada

Ratificar despacho
Presidente

do

Sr.

Unanimidade

4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

Assunto
Informação n.º 5395/18 – Aprovação da não
atribuição do tarifário social por não se
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº
6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade
de água e águas residuais” - Aprovação da
proposta para deferimento do pedido de
isenção Total da tarifa de disponibilidade de
água e águas residuais por insuficiência
económica – Fernando Vieira – Alvarenga (Consumidor n.º 7051).
Informação n.º 5465/18 – Aprovação da não
atribuição do tarifário social por não se
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº
6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade
de água e águas residuais” - Aprovação da
proposta para deferimento do pedido de
isenção Total da tarifa de disponibilidade de
água e águas residuais por insuficiência
económica – Adão Jesus Mendes – Cristelos (Consumidor n.º 12326).
Informação n.º 5464/18 – Aprovação da
atribuição do tarifário social por se enquadrar no
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); “Isenção
da tarifa de disponibilidade de água e águas
residuais” - Aprovação da proposta para
deferimento do pedido de isenção Total da tarifa
de disponibilidade de água e águas residuais por
insuficiência económica – Paulo rodrigues Mota –
Lodares - (Consumidor n.º 8732).
Informação n.º 477/DOMA/18 – “Construção do
Centro de Saúde de Lousada, Unidade de Saúde
de Lustosa” – Aprovação da prorrogação do
prazo de execução da empreitada em 60 dias,
com caráter gracioso, bem como respetivo
plano de trabalhos e cronograma financeiro.

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Informação n.º 5332/18 – “Ampliação das Redes
de Águas Residuais - Bacia do Vizela” –
Aprovação da prorrogação do prazo de
execução da empreitada em 30 dias, com
caráter gracioso, bem como respetivo plano de
trabalhos.
Informação
n.º
501/DOMA/18
–
“Redes
Complementares de Águas Residuais – Setor II” –
Aprovação da prorrogação do prazo de
execução da empreitada em 70 dias, com
caráter gracioso, bem como respetivo plano de
trabalhos e cronograma financeiro.
Informação n.º 5308/18 – “Associação Recreativa
e Cultural de Pias” - Aprovação da cedência de
materiais no valor de € 590,40, para pintura
interior da Sede.

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

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

Assunto
Informação nº. 5100/2018 – Proposta de
atribuição de subsídio à Associação Social
Recreativa e Cultural “Ao Encontro das Raízes”,
no valor de 800 € (oitocentos euros), para
atividades destinadas a crianças carenciadas.
Informação nº. 5564/2018 – Proposta de
atribuição de subsídio à Associação de
Desenvolvimento e Apoio Social de Meinedo, no
valor de 3000 € (três mil euros), para colmatar as
despesas decorrentes da organização do
almoço, no âmbito do passeio anual dos
Movimentos Séniores.

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

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

Assunto
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1º.
CICLO DO ENSINO BÁSICO 2018/2019 –
Aprovação da minuta do Protocolo de Parceria
a celebrar entre o Município de Lousada e a
Associação de Cultura Musical de Lousada.
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
1.ºCICLO DO ENSINO BÁSICO 2018/2019 –
Aprovação da minuta do Contrato a celebrar
entre o Município de Lousada e Lousada Séc. XXI
para a execução do “Projeto Natação”, para o
ano letivo 2018/2019.
Ação Social Escolar - ano letivo 2018/2019 –
Isenção do pagamento da componente de

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

refeição escolar das alunas Maria Beatriz
Pacheco Campos (EB Lodares) e Mariana
Francisca Pacheco Campos (JI Lodares),bem
como a redução para o valor mínimo referente
ao prolongamento de horário para a aluna do JI.
Transportes Escolares – ano letivo 2018/2019.
Proposta do Sr. Vereador do Pelouro da
Educação no sentido do Órgão Executivo tomar
conhecimento do plano de transportes escolares
2018/2019, nomeadamente, a gratuitidade do
passe escolar para os alunos, até ao 12.ª ano de
escolaridade, que se encontram a mais de 3 Km,
entre a residência e o estabelecimento de
ensino.
Transportes Escolares – ano letivo 2018/2019 Pedido de autorização para a aquisição de
serviços de transporte Escolar em serviço público
de transporte regular.
Ação Social Escolar 2018/2019 - Aprovação da
modalidade de reembolso do valor atribuído aos
alunos subsidiados (escalão A e B) que
frequentarão no próximo ano letivo o 1.º ciclo do
ensino público para a aquisição de material
escolar.
Centro Cultural e Desportivo de Nespereira –
Rancho Folclórico “Flores da Primavera” –
Subsídio no valor de 1.000,00€ para apoiar nas
despesas com a confeção de um novo traje.
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S.
Veríssimo de Nevogilde – Subsídio no valor de
1.000,00€ para apoiar nas despesas com a
deslocação do coro da Sé Catedral do Porto à
Paróquia de Nevogilde.

Tomar conhecimento

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

