EDITAL Nº. 261/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 05 de novembro de 2018. ----------------------------------------------------------------------------

Lousada e Paços do Município , 19 de novembro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

Pedro Daniel Machado Gomes, Dr.

1. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

Assunto
A Câmara tomou conhecimento do resumo
diário da tesouraria referente ao dia dois de
novembro do corrente ano, que totaliza um
saldo de três milhões cento e cinquenta e cinco
mil quinhentos e sessenta e um euros e doze
cêntimos.

Deliberação tomada

Resultado da
votação

Tomar conhecimento

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Alteração da data da feira de dia 09 dezembro
de 2018.

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

Assunto
Informação n.º 27778/18 – 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 50% da tarifa de
disponibilidade de água e águas residuais por
insuficiência económica – Ana Maria Teixeira –
Aveleda – Cons. 22599.
Informação n.º 277777/18 – 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) – Rodrigo
Carneiro – Nogueira.
Informação n.º 27722/18 – 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 – Mª Margarida Aires
Costa – Torno - (Consumidor n.º 19175).
Informação n.º 27830/18 – 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

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

de disponibilidade de água e águas residuais por
insuficiência económica – Manuel de Sousa –
Caíde de Rei - (Consumidor n.º 15227).
Informação n.º 28045/18 – “Conclusão das Redes
de Drenagem de Águas Residuais na Bacia do
Mezio” – Aprovação da prorrogação legal do
prazo de execução da empreitada, por 123 dias,
bem como respetivo programa de trabalhos.
Informação n.º 27995/18 – “Ampliação das Redes
de Águas Residuais na Bacia do Vizela” –
Aprovação da suspensão dos trabalhos por mais
30 dias.
Informação n.º 28089/18 – “Ampliação das Redes
de Águas Residuais na Bacia do Vizela” –
Aprovação de alteração ao projeto.
Informação n.º 629/DOMA/18 – “Beneficiação da
E.M. 561 desde a E.N. 207 (Ordem) à E.N. 106
(Sousela).” – Aprovação de alteração ao projeto
Informação n.º 630/DOMA/18 – “Remodelação
da rede de abastecimento de água em Boim –
Administração Direta.” – Aprovação dos
trabalhos a realizar por administração direta no
valor de € 193.311,43, bem como o plano de
segurança e os intervenientes em obra.
Informação n.º 28158/18 – “Requalificação da
Escola Básica de Lousada Centro – 1.ª Fase –
Concurso Público” – Aprovação da adjudicação
da empreitada à firma “Edilages, S.A.” pelo valor
de € 1.087.379,03 + IVA e respetiva minuta do
contrato,
conforme
informação
n.º
632/DOMA/18.
Informação n.º 540/DOMA/18 – “Beneficiação e
ampliação do campo de futebol de Romariz Meinedo” - Aprovação das minutas dos
Protocolos de Acordo a celebrar entre;
- Município de Lousada e Maria Ivone Ramos Paz
Barroso Soares de Moura, Maria Cristina Barroso
Soares de Moura, Maria Ivone Barroso Soares de
Moura, Maria Lídia Barroso Soares de Moura e
José Carlos Barroso Soares de Moura, bem como
as respetivas contrapartidas.- Município de
Lousada e Teresa Negrão Pinto de Mesquita
Alves de Freitas e esposo Alberto Sebastião
Rocha Alves de Freitas, bem como as respetivas
contrapartidas.

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

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

Assunto

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Proposta para a isenção do pagamento da
refeição escolar e atribuição de subsídio A para
aquisição de material escolar à aluna Lara
Leonor Cunha Silva (E.B.1 Torno).
Proposta para que, no âmbito das medidas de
apoio às famílias levadas a cabo pelo Município
de Lousada, se aprove o valor diário de 2,00€
(inclui refeição e lanche da manha e da tarde)
para o pagamento das interrupções letivas do
Natal, Carnaval, Páscoa e durante o mês de
julho para os alunos dos jardins-de-infância e
interrupções letivas do Natal e Páscoa para os
alunos 1.º ciclo.
Proposta para conhecimento e apreciação do
Órgão Executivo e conhecimento da Assembleia
Municipal do relatório do 1.º semestre de 2018
apresentado pelo Fiscal Único da “Lousada Séc.
XXI”,
acompanhado
pelos
documentos
elaborados pela administração da mesma.
Proposta para conhecimento e apreciação do
Órgão Executivo e conhecimento da Assembleia
Municipal o relatório apresentado pelo Conselho
de Administração da “Lousada Século XXI”
relativo ao 3.º trimestre de 2018.
CAL – Clube Automóvel de Lousada – Atribuição
de um subsídio no valor de 9.000,00€ destinado a
custear as despesas com a construção de muro
de suporte de terras.
EXAMES MÉDICOS - Aprovação da minuta de
protocolo de colaboração (exames médicos e
seguros desportivos para os atletas federados do
Município de Lousada) a celebrar entre o
Município de Lousada e as várias associações do
concelho.

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Tomar conhecimento

Unanimidade

Tomar conhecimento

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

