EDITAL Nº. 232/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 01 de outubro de 2018. --------------------------------------------------------------------------------

Lousada e Paços do Município, 15 de outubro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

Pedro Daniel Machado Gomes, Dr.

I. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Assunto
Protocolo de colaboração a celebrar entre a
Administração Regional de Saúde e esta câmara
Municipal – Implementação de consultas de
saúde oral - Ratificação do despacho do Sr.
Presidente

Deliberação tomada

Aprovar

Resultado
da votação
Unanimidade

2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

Assunto
Resumo diário de Tesouraria.
A Câmara tomou conhecimento do resumo
diário da tesouraria referente ao dia vinte e oito
de setembro do ano em curso que totaliza um
saldo de três milhões trezentos e setenta e sete
mil quatrocentos e sessenta e seis euros e
dezasseis cêntimos.

Deliberação tomada

Tomar conhecimento

Resultado da
votação

Unanimidade

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

Assunto
Informação n.º 26083/18 – 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 – Olinda Moreira Rocha
– Cristelos - (Consumidor n.º 14970)
Informação n.º 26084/18 – 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

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

insuficiência económica – Maria Engrácia Santos
– Cristelos - (Consumidor n.º 18720).
Informação n.º 26650/18 – “Ampliação das Redes
de Águas Residuais – Bacia do Vizela” –
Aprovação da suspensão dos trabalhos por um
período de 45 dias.Informação n.º 26749/18 – “Regeneração urbana
do espaço público envolvente à Rua do Picoto –
1.ª Fase – Concurso Público” – Aprovação da
adjudicação da empreitada à firma “ Higino
Pinheiro & Irmão, S.A., pelo valor de 466.775,19 €
+ IVA, assim como a aprovação da minuta do
contrato a celebrar.
Informação n.º 26360/18 – “Alargamento da Rua
de St.º Ovídio - Aveleda” - Aprovação das
minutas dos Protocolos de Acordo de cedência
de terreno e respetivas contrapartidas.
Informação n.º 24972/18 – “YBAC – Yoseikan
Budo Associação de Caíde” - Aprovação da
cedência de material no valor de € 1.185.40 +
IVA, para a reparação das casas de banho da
Escola da Estação.

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

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

Assunto
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 18/19 – Proposta para a
isenção do pagamento da refeição escolar e
atribuição de subsídio A para aquisição de
material escolar aos alunos Luana Beatriz de
Sousa Camelo e Leonardo Rafael de Sousa
Camelo, ano letivo 2018/2019 bem como que
seja indeferido o pedido formulado pelo
encarregado de educação da aluna Carolina
Ferreira Carneiro que solicita a isenção do
pagamento da componente de refeição escolar
e redução para o valor mínimo estabelecido
pela C.M.L. para o prolongamento de horário,
ano letivo 2018/2019.
PRÉMIOS DE MÉRITO 17/18 – Atribuição de
prémios de mérito, no valor unitário de 500,00€,
aos melhores alunos do Agrupamento de Escolas
Dr. Mário Fonseca (Ana Catarina de Sousa
Monteiro do Curso Científico-Humanístico de
Ciências e Tecnologia) e Agrupamento de
Escolas Lousada Oeste (Danilo Alexandre da
Costa Pinto do Curso Científico-Humanístico de
Ciências e Tecnologia e Márcia Tatiana Campos

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

da Costa do Curso Profissional de Vitrinismo).
ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCAREGADOS DE
EDUCAÇÃO – Atribuição de um subsídio, pago
por períodos letivos, às Associações de Pais e
Encarregados de Educação do Agrupamento
Vertical de Escolas Este e Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola Básica e
Secundária de Lustosa, conforme abaixo
discriminado, destinada ao apoio à família no
âmbito escolar para o ano letivo 2018/2019.
LENHA
18/19
–
Transferência
para
os
agrupamentos de escolas do concelho a verba
destinada a custear as despesas com a
aquisição de lenha para as salamandras
existentes nos estabelecimentos de ensino da
rede pública do concelho de Lousada, ano letivo
18/19, bem como, caso as condições
climatéricas assim o exigem, que se assegure, ao
longo do ano letivo, transferências devidamente
justificadas.
Transferência de verba para a Junta de
Freguesia de Caíde de Rei, referente ao ano
letivo 18/19, destinada a minimizar as despesas
do transporte dos alunos a +3km de sua
residência para a Escola Básica de Caíde de Rei
e vice-versa, no valor total de 1.440,00€.
Transferência de verba para a União de
Freguesias de Figueiras e Covas e União de
Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e
Alvarenga, referente ao período de janeiro a
junho 2018 e setembro a junho 2019, destinada a
minimizar as despesas com o transporte de
refeições escolares da E.B. Figueiras para o J.I.
Covas e E.B. Covas e dos J.I. Nogueira para a E.B.
Mós – Silvares, no valor total de 1.740,13€.
CTeSP – Aluguer de cinco frações no Centro
Comercial Pelourinho a Maria Justina da Cunha
Oliveira, João Fernando Batista da Cunha, Maria
Isaura da Costa e Silva, António Justino Coelho
Alves e Eduarda Cristina Caetano da Cunha,
para funcionarem como salas de formação em
conformidade com a parceria existente entre
este Município e a Escola Superior de Tecnologia
e Gestão para a realização de CTeSP.
ULP, Universidade Lusófona do Porto – Aprovação
da minuta do protocolo de colaboração a
celebrar com a ULP e o Município de Lousada,
bem como que a seleção do(a) bolseiro(a) seja
feita em conformidade com o regulamento de
atribuição de bolsas de estudo deste Município e
que, excecionalmente, este ano letivo o prazo
de candidaturas decorra entre os dias 2 e 15 de

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

outubro de 2018.
RALLY PORTUGAL HISTÓRICO 2018 – Atribuição de
subsídio no valor de 4.200,00€ ao Clube
Automóvel de Lousada destinado a custear as
despesas com a organização de uma
classificativa do Rally Portugal Histórico 2018 que
se realizará no próximo dia 03 de outubro.

Aprovar

Unanimidade

