
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  226622//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  

oouuttuubbrroo  ddee  22001199..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2211  ddee  oouuttuubbrroo  ddee  22001199..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Assunto Deliberação tomada Resultado da 
votação 

Aceitação da doação de duas parcelas de 
terreno, destinadas  à ampliação do Complexo 
Desportivo – Analisada a proposta o Sr. 
Presidente que por extensa se dá como 
reproduzida por apenso à pasta de apoio ao 
livro de atas, deliberou o Órgão Executivo, por 
unanimidade, aprová-la. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Consolidação da mobilidade interna 
intercarreiras dos seguintes trabalhadores:  Ana 
Claudia Ribeiro Teixeira, Brigite Afonso Beato, 
Cláudia Sofia Carvalho Martins, Irene Sofia 
Barbosa Santos, Joaquina Paula Silva Bessa e 
Vera Mónica Miranda das Neves Silva. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 15088/DCPCED/19 – Recurso à reserva de 
recrutamento para ocupação de mais 2 postos 
de trabalho a tempo indeterminado previsto na 
carreira e categoria de Assistente Operacional 
(Educação). 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 465/DOMA/19 – Abertura de 
procedimento concursal para técnico Superior 
do Ambiente. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 15258/19 – Alteração às competências 
das unidades orgânicas flexíveis: Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos e Divisão 
de Gestão Financeira que aprove a transferência 
da subunidade orgânica Secção de 
Remunerações, ora inserida na Divisão de 
Gestão Financeira, para a Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 
 

Assunto Deliberação tomada Resultado da 
votação 

Resumo diário de Tesouraria. A Câmara tomou 
conhecimento do resumo diário da tesouraria 
referente ao dia quatro de outubro em curso, 
que totaliza um saldo de três milhões setecentos 
mil duzentos e cinquenta e seis euros e cinquenta 
cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Fornecimento de energia em MT, BTE, BTN ≥ 20,7 
Kva, BTN ≤  20,7 Kva e IP “ - Acordo Quadro 
ESPAP – AQ- ELE 2015, aprovação do Relatório 
Preliminar bem como as respetivas minutas. 

Aprovar Unanimidade 



 

 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da 
votação 

INF. Nº. 456/DOMA/19 – “Eficiência Energética – 
Habitação Social – Concurso Público” – 
Aprovação da adjudicação da empreitada à 
firma “CPW Engenharia, Ldª” pelo valor de 
559.864,20 € + IVA e Aprovação da minuta do 
contrato a celebrar. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 467/DOMA/19 – “Ampliação das redes de 
águas residuais – Bacia do Vizela – Concurso 
Publico – Multas contratuais” – Aprovação da 
anulação ou redução da multa contratual no 
valor de 15.961,74 € para montantes 
proporcionalmente adequados ao prejuízo 
resultante do atraso na conclusão da obra. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 468/DOMA/19 – “Substituição do relvado 
sintético do estádio de hóquei em campo – 
Relatório do gestor do contrato e fiscalização” – 
Aprovação da adjudicação dos trabalhos 
complementares à firma “RED – Relvados e 
Equipamentos Desportivos, Ldª” pelo valor de 
11.468,00€ + IVA, bem como da minuta do 
contrato a celebrar. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 479/DOMA/19 – “Ampliação do cemitério 
de Macieira”. Aprovar  Unanimidade 

Aprovação da Proposta do Sr. Presidente para a 
construção da “Área de Acolhimento 
Empresarial de Caíde de Rei” e da minuta do 
contrato promessa de permuta de bens 
presentes por bens futuros, a celebrar entre o 
Município de Lousada e a Imobiliária RPP, Lda 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação da Proposta do Sr. Presidente para a 
construção da “Área de Acolhimento 
Empresarial de Caíde de Rei” e da minuta do 
contrato promessa de permuta de bens 
presentes por bens futuros, a celebrar entre o 
Município de Lousada e a Imobiliária RPP, Lda. 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação da Proposta do Sr. Presidente para a 
construção da “Área de Acolhimento 
Empresarial de Caíde de Rei” e da minuta do 
contrato promessa de compra e venda, a 
celebrar entre o Município de Lousada e os 
proprietários: Maria Adelaide de Freitas Archer 
Leite, Maria Emília de Freitas Archer Leite Pulido 
de Almeida e António Casimiro de Freitas Borges 
Barreta Archer. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 15211/19 – “Reprogramação PARU” – 
Aprovação da Reprogramação do PARU. Aprovar Unanimidade 

4. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E 
TURISMO 
 
 



 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 19/20 – isenções do 
pagamento da refeição escolar, atribuição de 
escalão A para aquisição de material escolar e 
livros de fichas e redução do pagamento do 
prolongamento de horário para o valor minino 
estabelecido pela Câmara Municipal aos alunos 
constantes na proposta anexa. 

Aprovar Unanimidade 

“LOUSADA EDUCA+” – Normas de participação Aprovar Unanimidade 

PRÉMIOS DE MÉRITO 18/19 – Atribuição de 
prémios de mérito, aos melhores alunos do 
Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca e do 
Agrupamento de Escolas Lousada Oeste, cujos 
nomes constam da proposta. 

Aprovar Unanimidade 

COOPERATIVA LOUSAVIDAS, CRL – Atribuição de 
subsídio no valor de 1.000,00€, destinado a apoiar 
as despesas inerentes à modalidade de 
basquetebol em cadeira de rodas. 

Aprovar Unanimidade 

CLUBE MOTARD DE FIGUEIRAS – Atribuição de 
subsídio no valor de 600,00€, destinado a apoiar 
na realização do III Enduro Internacional 
Feminino. 

Aprovar Unanimidade 

ATPORTO – Atribuição de subsídio, no valor de 
20.000,00€, destinado a apoiar na organização 
do Lousada Júnior Cup do Circuito ITF (under 18 – 
boys and girls) e Lousada Indoor Open. 

Aprovar Unanimidade 

LOUSADA SÉC. XXI” – Conhecimento e 
apreciação deste órgão executivo do relatório 
de gestão semestral relativo ao 1.º semestre de 
2019 apresentado pelo fiscal único bem como 
dos documentos elaborados pela referida 
empresa, devendo o mesmo ser remetido ao 
órgão deliberativo da entidade pública 
participante.  

Aprovar Unanimidade 

ATRIBUÇÃO DE PRÉMIOS DE MERITO 18/19, a 
alunos do 12º. Ano do  Agrupamento de Escolas 
de Lousada. Aprovar Unanimidade 

REFEIÇÕES ESCOLARES 19/20. Aprovar Unanimidade 
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