EDITAL Nº. 293/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 17 de dezembro de 2018. ----------------------------------------------------------------------------

Lousada e Paços do Município, 28 de dezembro 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 catorze de
dezembro do corrente ano, que totaliza um saldo
de dois milhões setecentos e trinta e quatro mil
trezentos e noventa e quatro euros e quarenta e
quatro cêntimos.
Relatório Final e Minuta do Contrato, relativo ao
Concurso Público- Fornecimento contínuo de
Bens Alimentares de Frutas, Legumes e regime de
Fruta Escolar para os Estabelecimentos de
Educação e Ensino do Concelho de LousadaAno de 2019.
Deliberado, por unanimidade, aprovar o relatório
final do concurso em destaque e adjudicar o
respetivo fornecimento ao concorrente António
Joaquim Fernandes do Couto cujo valor dos
quatro lotes ascende a 136.634,61€, acrescidos
do valor do IVA, bem como aprovar a minuta do
contrato e a sua celebração.

Deliberação tomada

Resultado da
votação

Tomar conhecimento

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

Assunto
Informação n.º 29754/18 – 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 – Luis Alberto P. Teixeira – Figueiras (Consumidor n.º 9871).Informação n.º 29922/18 – 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 – Manuel Ferreira Magalhães –
Cernadelo - (Consumidor n.º 13280).

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Informação n.º 29823/18 – 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 Carmo Monteiro
Ribeiro – Vilar do Torno e Alentém – (Cons. 23967)
Informação n.º 29827/18 – 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 – Teresa Maria Ribeiro –
Cristelos – (Cons. 21164).
Inf. 30449/18– Resíduos Urbanos (Proposta de
aprovação de estrutura tarifário para o ano
2019).
Inf. 30451/18 – Abastecimento de água e águas
residuais (Proposta de aprovação de estrutura
tarifário para o ano 2019).
Informação n.º 689/DOMA/18 – “Requalificação
da Escola Básica de Lousada Centro – 1.ª Fase –
Concurso Público” – Aprovação do Plano de
Segurança e Saúde da empreitada, bem como
a nomeação da fiscalização da obra e de
coordenador de segurança e saúde.
Informação nº. 710/DOMA/18 – “Requalificação
do Espaço Público da Avenida Cidade de Tulle –
Reabilitação da Avenida Cidade de Tulle –
Concurso Público” – Aprovação da notificação
ao adjudicatário – Não apresentação dos
documentos de habilitação. – Ratificação do
despacho.
Informação n.º 30648/18 – “VilarIntegra –
Requalificação Integrada da Mata de Vilar: da
fruição turística à sustentabilidade” – Aprovação
da abertura do procedimento por Concurso
Público com o preço base de € 184.999,73 + IVA.Informação n.º 30770/18 – Aquisição dos terrenos
denominados “Moinhos de Pias” - Aprovação da
aquisição dos prédios descritos na informação,
pelo montante de € 100.000,00, a pagar em três
parcelas.

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

3. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E
TURISMO

Assunto
Informação nº. 30565/18 – Proposta para a
atribuição de um subsídio, destinado a apoiar a
elaboração de um Diagnóstico de Necessidade
de Capacitação, no âmbito das candidaturas
ao instrumento de financiamento “Capacitação
para o Investimento Social” (Portugal Inovação
Social), no valor de 1000€ a cada uma das
seguintes instituições:
- Associação de Cultura Musical de Lousada;
- Associação de Desenvolvimento e Apoio Social
de Meinedo – ADASM;
- Associação SRC "Ao Encontro das Raízes";
- Centro Social e Paroquial de Caide de Rei;
- CSSEF, CRL – Cooperativa de Serviços de Saúde,
Envelhecimento e Formação;
- Lousavidas;
- Quinta Imagem - Associação Cultural.
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em
Perigo de Lousada – Proposta de substituição do
representante do Município na C.P.C.J. de
Lousada.

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

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

Assunto
PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO TÉCNICA –
Aprovação das minutas dos três protocolos de
colaboração técnica (Programa Local de Leitura
e Literacia, Formação de quadros e Investigação
cientifica: arqueológica, histórica e patrimonial)
a estabelecer entre o Governo da Região do
Príncipe (São Tomé e Príncipe) e o Município de
Lousada.
SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE LOUSADA –
Atribuição de um subsídio no valor de 750,00€
destinado a apoiar nas despesas com a
reparação da sua carrinha.
ASSOCIAÇÃO VIDAS EM CENA PRODUÇÕES –
Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€,
destinado à execução do seu plano anual de
atividades.
CLUBE AUTOMÓVEL DE LOUSADA – Atribuição de
um subsídio no valor de 14.000,00€, destinado a
apoiar 14 pilotos que disputam os Campeonatos

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Nacionais de Automobilismo.
MOTO CLUBE DE LOUSADA – Atribuição de um
subsídio no valor de 4.000,00€, destinado a apoiar
4 motociclistas que disputam os Campeonatos
Nacionais de Motociclismo.
ASSOCIAÇÃO DE HÓQUEI DE LOUSADA –
Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00€,
destinado à execução do seu plano anual de
atividades.
RALLY DE PORTUGAL 2019 – aprovação da minuta
do Protocolo / Acordo de Parceria para a
realização do “Rally de Portugal – Edição 2019 a
celebrar entre os Municípios de Matosinhos,
Cabeceiras de Bastos, Fafe, Lousada, Mondim de
Bastos, Paredes, Vieira do Minho, Amarante e Vila
Nova de Gaia.

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

