
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  227711//DDAARRHH//22001188  
  

 
 

PPuubblliicciiddaaddee  ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppeellaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  
  
  

 

  --------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLoouussaaddaa::  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  TToorrnnaa  ppúúbblliiccoo,,  nnooss  tteerrmmooss  ee  ppaarraa  eeffeeiittooss  pprreevviissttooss  nnoo  aarrttºº..  5566ºº  ddoo  RReeggiimmee  

JJuurrííddiiccoo  ddaass  AAuuttaarrqquuiiaass  LLooccaaiiss,,  aapprroovvaaddoo  ppeellaa  LLeeii  nnºº..  7755//22001133,,  ddee  1122//0099,,  oo  tteeoorr  

ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppoorr  eessttaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  nnaa  ssuuaa  rreeuunniiããoo  oorrddiinnáárriiaa  

ddee  1199  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001188..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  3300  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001188..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
 

1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Abertura de procedimento concursal para 
recrutamento de um dirigente intermédio de 2º. 
Grau para o cargo de dirigente da Divisão de 
Assuntos Jurídicos, bem como a designação do 
respetivo júri. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
A Câmara tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria referente ao dia dezasseis de 
novembro do corrente ano, que totaliza um 
saldo de três milhões duzentos e vinte e sete mil 
cento e sessenta e um euros e trinta e três 
cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Proposta para fornecimento contínuo de gasóleo 
aditivado rodoviário a granel, para o ano de 
2019, através da Acordo Quadro da 
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta de IRS, para vigorar no Ano de 2019. 
Aprovar Unanimidade 

Proposta para a Taxa de IMI, para vigorar no Ano 
de 2019. Aprovar Unanimidade 

Proposta para a Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem, para vigorar no Ano de 2019. Aprovar Unanimidade 

Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos, para o ano de 2019 – Retificação.- Aprovar Maioria 

 

Alteração à Tabela de Taxas. 
Aprovar Unanimidade 

 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 28024/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 

Aprovar Maioria 



 

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 
Informação n.º 622/DOMA/18 – “Redes 
Complementares de Águas Residuais – Setor II” – 
Aprovação da prorrogação do prazo de 
execução da empreitada por 71 dias, com 
caráter gracioso, bem como respetivo plano de 
trabalhos e plano de pagamentos. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 653/18 – “Requalificação do 
Espaço Público da Avenida Cidade de Tulle – 
Reabilitação da Avenida Cidade de Tulle – 
Concurso Público” – Aprovação da adjudicação 
da empreitada à firma “Fernando Carvalho 
Mendes & C.ª, Lda.” pelo valor de € 190.902,23 + 
IVA, bem como a respetiva minuta do contrato. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 654/18 – “Requalificação do 
Espaço Público da Av. do Santuário e da Av. Alto 
do Fogo – Concurso Público” – Aprovação da 
adjudicação da empreitada à firma “Construtora 
Estradas do Douro 3, Lda.” pelo valor de € 
519.794,10 + IVA , bem como a respetiva minuta 
do contrato. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 657/DOMA/18 – “Beneficiação da 
EM 561 desde a EN 207 (Ordem) à EN 106 
(Sousela)” - Aprovação do assunto pendente em 
reunião da Exma. Câmara de 29/10/2018 (Inf. n.º 
588/DOMA/18 - Prorrogação do prazo de 
execução da empreitada por um prazo de 60 
dias, com carater gracioso, bem como respetivo 
plano de trabalhos e cronograma financeiro – 
Ratificação do despacho). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 644/DOMA/18 – “Aprovação do 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (2018-2027)”. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 28089/18 – “Ampliação das Redes 
de Águas Residuais na Bacia do Vizela – 
Aprovação da alteração do projecto. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 28132/18 – “Moto Clube Senhora 
da Aparecida” - Aprovação da cedência de 
material no valor de €1.660,62, para a 
recuperação da antiga Escola do Rio. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 28163/18 – “Associação 
Desportiva e Recreativa da Aveleda” - 
Aprovação da cedência de material no valor de 
€ 284,62, para a conclusão dos trabalhos no 
Parque de Jogos. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 28187/18 – “Fábrica da Igreja de 
Nogueira (Santa Cristina)” - Aprovação da 
cedência de material no valor de € 588,56 para a 
conclusão do arranjo urbanístico, no 
prolongamento do adro da Igreja. 
 

Aprovar Unanimidade 



 

Informação n.º 655/DOMA/18 – “Conclusão das 
Redes de Águas Residuais na Bacia do Mezio” – 
Divisão da despesa pelos anos de 2017, 2018 e 
2019. 
 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 656/DOMA/18 – “Ampliação das 
Redes de Águas Residuais-Bacia do Vizela” – 
Divisão da despesa pelos anos de 2017, 2018 e 
2019. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 29124/18 – “Ligação da Variante 
Urbana à EN 106, Costilha, Espaço Canal” – 
Aprovação da supressão da ligação da Variante 
Urbana à EN 106.  

Aprovar Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
TRANSPORTES ESCOLARES 18/19 – Transferência 
de verba (meses de novembro de 2018 a junho 
de 2019) para a Junta de Freguesia de Caíde de 
Rei, por forma a minimizar as despesas dos 
transportes efetuados aos alunos oriundos da 
UAEEE do Agrupamento de Escolas de Lousada 
Este para a Casa da Boavista, Piscinas Municipais 
e Centro Hípico da Longra. 

Aprovar Unanimidade 

CONTRATO DE COMODATO – Aprovação da 
minuta do Contrato Comodato a celebrar entre 
esta Autarquia e a Junta de Freguesia de 
Lodares. 

Aprovar Unanimidade 

JUVENTUDE HÓQUEI CLUBE – Atribuição de um 
subsídio no valor de 2.000,00€ destinado à 
execução do seu plano anual de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para que se mandate o representante 
do Município de Lousada junto da Assembleia 
Geral da “Lousada Século XXI – Atividades 
Desportivas e Recreativas, Sociedade Unipessoal, 
Lda., E.M.”, no sentido de aprovar os respetivos 
Instrumentos de Gestão Previsional do ano de 
2019 constantes em anexo (acompanhados com 
o parecer do Fiscal Único, nos termos da alínea j) 
do n.º6 do art.25º da Lei n.º50/2012, de 31 de 
agosto), na Assembleia Geral a realizar nos 
termos estatutários, bem como remeter o 
mesmo, para conhecimento, à próxima sessão 
da Assembleia Municipal. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para que este Órgão Executivo delibere 
submeter à próxima sessão da Assembleia 
Municipal no sentido de esta aprovar a minuta 

Aprovar Unanimidade 



 

do contrato programa para o ano de 2019, a 
celebrar com a “Lousada Século XXI – Atividades 
Desportivas e Recreativas EM – Sociedade 
Unipessoal, Lda” 

ASSOCIAÇÃO LOUSADA ANIMAL – Atribuição de 
um subsídio no valor de 1.750,00€ com vista à 
promoção de ações de educação e 
campanhas de adoção de animais. 

Aprovar Unanimidade 

 


