
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  2244//DDAARRHH//22001199  
  

 

 

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  0077  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001199..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2211  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001188..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 

 

 



 

 

1. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

A Câmara tomou conhecimento do resumo 

diário da tesouraria referente ao dia quatro de 

janeiro do corrente ano, que totaliza um saldo de 

três milhões duzentos e cinquenta e quatro mil 

seiscentos e vinte e sete euros e sessenta e nove 

cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Relatório Final, relativo ao Concurso para 

Aquisição de Gasóleo Rodoviário a Granel, ao 

abrigo do Acordo Quadro com a CIM- Ano de 

2019. 

Aprovar Unanimidade 

Alteração à Norma do Controlo Interno -  

Analisada a informação nº. 29/2019, da Chefe da 

Divisão de Gestão Financeira, datada de 02 de 

janeiro do ano em curso, deliberou o Órgão 

Executivo, por unanimidade, aprovar a alteração 

da redação do nº. 2 do artº. 47º. Das noras de 

controlo interno, passando a constar o seguinte: 

2. O disposto no número anterior não é aplicável 

ao procedimento de consulta prévia e ajuste 

direto previsto nos nº.s 1 e 2 do artº. 112º. Do 

Código dos Contratos Públicos até ao valor de 

30.000,00€ e ao procedimento de ajuste direto 

simplificado previsto no artº. 128º. do mesmo 

código. 

Aprovar Unanimidade 

 

 

2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 709/DOMA/18 – “Beneficiação da 

EM 561 desde a EN 207 (Ordem) à EN 106 

(Sousela) – Concurso Público” - Aprovação da 

aplicação da sanção contratual.  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 718/DOMA/18 – “Construção do 

Centro de Saúde de Lousada, Unidade de Saúde 

de Lustosa – Arranjos exteriores – Consulta Prévia” 

 - Aprovação da minuta do contrato-programa a 

celebrar entre o Município de Lousada e a 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.  – 

Ratificação do Despacho. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 719/DOMA/18 – “Requalificação 

do espaço público da Av. do Santuário e da Av. 

do Alto do Fogo – Concurso Público”. 

- Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada; 

- Aprovação da fiscalização da obra e do 

coordenador de segurança e saúde  – 

Aprovar Unanimidade 



 

Ratificação do Despacho – 

Informação n.º 724/DOMA/18 – “Regeneração 

urbana do espaço público envolvente à Rua do 

Picoto” – Processo de realojamento. 

- Aprovação da minuta do Contrato de 

Comodato entre o Município de Lousada e a Sr. 

Maria da Anunciação da Silva Martins – 

Ratificação do Despacho. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 732/DOMA/2018 – 

“Requalificação do espaço público da Av. 

Cidade de Tulle – Concurso Público”. 

- Aprovação da caducidade da adjudicação à 

firma “Fernando Carvalho Mendes & C.ª, Lda”; 

- Aprovação da adjudicação da empreitada à 

firma “Edilages, S.A.” pelo valor de 193.329,06 € + 

IVA, bem como a aprovação da minuta do 

contrato.  

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 30869/18 – “Requalificação do 

espaço público do Largo da Aparecida”. 

- Aprovação do projeto de execução – 

Ratificação do Despacho. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 30960/18 – “Revisão do Plano 

Municipal de Emergência de Proteção Civil de 

Lousada (PMEPCL) – Consulta Pública”. 

- Aprovação da Revisão do Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil de Lousada 

(PMEPCL) – Consulta Pública. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 31067/18 – “Rede de percursos 

pedonais Complexo Desportivo / Parque Urbano 

Municipal – 1.ª Fase”. 

- Aprovação do projeto de execução. – 

Ratificação do Despacho. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 31074/18 – “Requalificação da 

Avenida de S. Vicente com ligação à Variante 

Urbana”. 

- Aprovação do projeto de execução – 

Ratificação do Despacho. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 31248/2018 – “Interface 

Multimodal – Construção de Central de 

Autocarros”. 

- Aprovação do projeto de execução – 

Ratificação do Despacho. 

Aprovar Unanimidade  

Informação n.º 31337/18 – “Regeneração urbana 

do espaço público da Praça do Românico- 

Aprovação do projeto de execução - 

Ratificação do despacho.  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 31342/2018 – “Requalificação da 

Rua Primeiro de Maio e da Av. da Liberdade – 1.ª 

Fase”. - Aprovação do projeto de execução - 

Ratificação do despacho. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1/DOMA/2019 - “Obras de 

requalificação e de eficiência do edifício da 

Biblioteca – Concurso Público”. 

- Aprovação da adjudicação da empreitada à 

firma “Nortejuvil, Lda”, pelo valor de 219.783,67 € 

+ IVA. 

- Aprovação da minuta do contrato a celebrar. 

Aprovar  Unanimidade 



 

Informação n.º 30914/18 – “Pedido de vedação 

de terreno – Nova Casa de Deus”. - Aprovação 

da atribuição de material para vedação do 

terreno da nova Igreja de Meinedo, no valor de 

3.952,00 €. - Ratificação do despacho. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 31143/18 – “Centro Paroquial de 

Sousela”  - Aprovação da atribuição de subsídio 

à Fábrica da Igreja de Sousela para 

pavimentação do exterior do Centro Paroquial 

de Sousela no valor de 4.212,00 €. 

Aprovar  Unanimidade 

 

 

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

TURISMO  

 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

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. 

Aprovar Unanimidade 

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. 

Aprovar Unanimidade 

 

 

 

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

DESPORTO  
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 18/19 – Proposta para a 

redução do pagamento do prolongamento de 

horário para o valor mínimo estabelecido pela 

C.M.L. para a aluna Lara Beatriz Morais Cerqueira 

(J.I. Boavista – Silvares) e isenção do pagamento 

Aprovar Unanimidade 



 

da refeição do aluno Rafael Moreira Xavier (E.B.1 

Lodares) para o ano letivo de 2018/2019.- 

VISITAS DE ESTUDO PARA OS ALUNOS 

CARENCIADOS 18/19 – Proposta para que se 

transfira para os Agrupamentos de Escolas do 

Concelho de Lousada (mediante listagem) a 

verba destinada a comparticipar as visitas de 

estudo programadas no âmbito das atividades 

curriculares, aos alunos que sejam beneficiários 

dos escalões A (100% até ao limite de 20,00€) e 

escalões B (50% até ao limite de 10,00€). 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO DE HÓQUEI DE LOUSADA – 

Atribuição de um subsídio no valor de 8.770,00€ 

destinado a custear as despesas inerentes à sua 

participação no “Eurohockey Indoor Club 

Challenge I (Men) 2019” que se realizará entre os 

dias 08 a 10 de fevereiro em Oslo (Noruega). 

Aprovar Unanimidade 

Revisão da tabela de Preços dos transportes 

Camarários Aprovar Unanimidade 

 


