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1. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 13/L/04 – Alteração ao loteamento, em 
nome de Contraste Empreendimentos 
Imobiliários, S.A., sito no lugar de Corgo, União 
das freguesias de Cristelos, Boim e Ordem 
(despacho proferido pela Sra. Vice Presidente da 
Câmara em 14/03/2016, exarado na informação 
técnica datada de 14/03/2016) 

Aprovar  Unanimidade 

Proc. n.º S/L/76 – Alteração ao lote n.º 2 do 
Alvará de Loteamento n.º6/77, em nome de 
Manuel António Tavares de Almeida, sito no lugar 
de Corgo, freguesia de Meinedo  (Despacho 
proferido pela Sra. Vice Presidente da Câmara 
em 14/03/2016, exarado na informação técnica 
datada de 01/03/2016) 

Aprovar  Unanimidade 

Proc. n.º 9/L/96 – Alteração ao lote n.º 1 do 
Alvará de Loteamento n.º17/97, em nome de 
Neto & Companhia, Granitos, Lda., sito no lugar 
de Balão, União das freguesias de Lustosa e 
Barrosas (Santo Estevão)  (Despacho proferido 
pela Sr. Presidente da Câmara em 11/03/2016, 
exarado na informação técnica datada de 
19/02/2016) 

Indeferir Unanimidade 

Proc. n.º 18/L/83 – Alteração ao lote n.º 3 do 
Alvará de Loteamento n.º2/85, em nome de 
Maria Amélia Moreira da Cunha, representada 
por António Manuel Cunha Pinto da Silva, sito no 
lugar de S. Gonçalo, freguesia de Macieira  
(Despacho proferido pela Sr. Presidente da 
Câmara em 11/03/2016, exarado na informação 
técnica datada de 10/02/2016). 

Indeferir Unanimidade 

 
 
2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 879/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento e 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Alberto Francisco 
Ribeiro – Torno (cons. n.º 19926).  

Deferir, pelo período de um 
ano Unanimidade 

Informação n.º 1198/16 – “Manutenção da 
Isenção das tarifas de disponibilidade de água e 
saneamento e redução da tarifa de RSU” - 
Aprovação da atribuição do tarifário social pelo 
período de dois anos (ao abrigo da alínea d) do 
n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – 
Dâmaso Sousa Nunes – (cons. n.º 13710).  

Deferir, pelo período de um 
ano 

Unanimidade 



 

. Informação n.º 1401/16 – “Manutenção da 
redução do valor da tarifa RSU” - Aprovação da 
não atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar nos  art.os 22.º e 23.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR) – José Nunes Silva – Nespereira 
(cons. n.º 9574) 

Deferir, pelo período de um 
ano Unanimidade 

Informação n.º 885/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea 
a) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário 
do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, 
ERSAR) – Joaquim da Rocha – Pias (utente n.º 
11750). 

Deferir, pelo período de um 
ano Unanimidade 

Informação n.º 938/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento e 
manutenção da redução da tarifa de RSU” - 
Aprovação da atribuição do tarifário social pelo 
período de dois anos (ao abrigo da alínea a) do 
n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – 
Maria da Glória Martins – Sousela (cons. n.º 
19823). 
 

Deferir, pelo período de um 
ano Unanimidade 

Informação n.º 1077/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento e 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Ilídia Conceição 
Ferreira Martins – Cernadelo (cons. n.º 8437) 
 

Deferir, pelo período de um 
ano 

Unanimidade 

Informação n.º 929/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea 
b) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário 
do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, 
ERSAR) – Manuel António Ribeiro Cunha – 
Meinedo (utente n.º 23402) 
 

Deferir, pelo período de um 
ano Unanimidade 

Informação n.º 935/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento e 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Madalena 
Pires Meneses – Boim (cons. n.º 20112) 
 

Deferir, pelo período de um 
ano Unanimidade 

Informação n.º 876/16 – “Manutenção da 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Emília Silva 
Sousa – Lustosa (utente n.º 7204) 
 

Deferir, pelo período de um 
ano 

Unanimidade 



 

Informação n.º 897/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento e 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria da 
Conceição Ferreira da Cunha – Silvares (cons. n.º 
24512) 

Deferir, pelo período de um 
ano Unanimidade 

Informação n.º 895/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea 
a) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário 
do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, 
ERSAR) – Maria Glória Monteiro – Torno (utente n.º 
15379) 

Deferir, pelo período de um 
ano 

Unanimidade 

Informação n.º 894/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento e 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Rodolfo Hernâni 
Tavares Tomás – Cristelos (cons. n.º 168). 
 

Deferir, pelo período de um 
ano Unanimidade 

Informação n.º 899/16 – “Manutenção da 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Rosa Sousa 
Magalhães – St.ª Margarida (utente n.º 23986). 

Deferir, pelo período de um 
ano Unanimidade 

Informação n.º 886/16 – “Manutenção da 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Manuel Faria 
Ferreira – Lustosa (utente n.º 6895) 
 

Deferir, pelo período de um 
ano Unanimidade 

Informação n.º 898/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento e 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Alfredo Monteiro – 
Meinedo (cons. n.º 20044 e utente n.º 2922) 
 

Deferir, pelo período de um 
ano Unanimidade 

Informação n.º 939/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento e 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Celeste 
Moreira Magalhães – Meinedo (cons. n.º 9434) 
 

Deferir, pelo período de um 
ano Unanimidade 



 

Informação n.º 965/16 – “Manutenção da 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Ana Meneses 
Alves – Sousela (cons. n.º 14442). 

Deferir, pelo período de um 
ano  

Informação n.º 1074/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento e 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Engrácia 
Leal Moreira dos Santos – Nevogilde (cons. n.º 
2264) 

Deferir, pelo período de um 
ano  

Informação n.º 937/16 – “Manutenção da 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Juvenal Silva 
Magalhães – Meinedo (utente n.º 8111) 

Deferir, pelo período de um 
ano 

 

Informação n.º 940/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento e 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social pelo período de dois 
anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – José Maria Nunes 
Ferreira – Lodares (cons. n.º 8028). 

Deferir, pelo período de um 
ano  

Informação n.º 1412/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea 
e) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário 
do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, 
ERSAR) – Manuel Rui Pires Meneses – Boim (utente 
n.º 1247) 

Deferir, pelo período de um 
ano  

Informação n.º 893/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento e 
redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR) – Manuel Monteiro Adriano – 
Torno (cons. n.º 8530). 

Deferir, pelo período de um 
ano  

Informação n.º 1404/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Joaquim Fernando 
Barbosa Castro – Nespereira (utente n.º 9527). 

Deferir, pelo período de um 
ano 

 

Informação n.º 1267/DOMA/16 – “Clube 
Automóvel de Lousada” - Aprovação da 
atribuição de apoio em material no valor de € 
2.865,71, para a realização de diversas obras 

Aprovar  

 
 



 

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

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proposta para atribuição de um subsídio à 
Associação de Desenvolvimento e Apoio Social 
de Meinedo, no valor de 1.500,00€, para 
colmatar despesas decorrentes da organização 
do almoço do 4º Campeonato Boccia Sénior por 
equipas do Concelho de Lousada 
 

Aprovar  Unanimidade 

Informação nº. 1541/2016 - Atualização do valor 
da renda em regime de arrendamento apoiado 
do arrendatário do Empreendimento de 
Habitação Social de Meinedo, a seguir 
identificado, a partir de 01 de junho do ano em 
curso:  
- Maria Celeste Moreira Magalhães de 17,00€ 
para 14,36€ 
 

Aprovar  Unanimidade 

Informação nº. 1630/2016 – Reajuste do valor da 
renda em regime de arrendamento apoiado do 
arrendatário do Empreendimento de Habitação 
Social de Cernadelo a seguir identificado, a partir 
de 01 de maio do ano em curso: 
- Elisa Bessa Mendes de 97,59€ para 10,95€ 
 

Aprovar  Unanimidade 

Proposta para pagamento das quotas anuais às 
entidades das quais o Município é associado:  
-  Entidade Turismo Porto e Norte – 1.500,00€ 
- Ader-Sousa  - 13.200,00€ e; 
- Liga Portuguesa contra a Sida 300,00€. 
 

Aprovar  Unanimidade 

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

DESPORTO 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Ação Social Escolar do ano letivo 2015/2016 – 
Isenção de pagamento da refeição 
escolar/redução do valor do prolongamento de 
horário para o mínimo estabelecido pela CML 
aos alunos Nuno Ricardo Ferreira Pereira, André 
Rodrigo Ferreira Pereira, Diana Filipa Ferreira 
Sousa e Nayara Rodrigues Fernandes 

Aprovar  Unanimidade 

Ação Social Escolar – Isenção do pagamento da 
refeição escolar e atribuição de subsídio de livros 
e material escolar para o ano letivo de 
2015/2016, bem como, perdão da divida 
existente no ano letivo de 2014/2015 ao aluno 
Afonso Gomes Rodrigues 

Aprovar  Unanimidade 



 

Minutas de Contratos de Comodato – entre o 
Município e as seguintes entidades: Instinto Filmes 
– Cooperativa Cultural e Artística, CRL, 
Associação de Solidariedade Social de 
Nespereira, Associação Cultural e Recreativa do 
Rancho Folclórico de S. Pedro Caíde de Rei e 
Junta de Freguesia de Nespereira e Casais 

Aprovar e alterar os prazos 
dos contratos de comodato, 
passando a ser de 25 anos, 
renováveis, o contrato de 
comodato a celebrar com a 
Junta de Freguesia de 
Nespereira e Casais e de um 
ano, renovável, o contrato 
de comodato a celebrar 
com a Instinto Filmes – 
cooperativa Cultural e 
Artística, CRL. 
 

Unanimidade 

Bolsas de Estudo 2014/2015 – Alteração do 
número de bolsas de estudo aprovadas na 
reunião deste Órgão Executivo de 02/10/2015 

Aprovar 
- 26 bolsas de estudo no valor 
unitário de 650,00€ 
- 16 bolsas de estudo no valor 
unitário de 450,00€ e  
- 38 bolsas de estudo no valor 
unitário de 200,00€. 

Unanimidade 

Bolsas de Estudo 2015/2016 – Definição da data 
para a entrega das candidaturas à atribuição de 
bolsas de estudo no período compreendido 
entre o dia 29 de março a 15 de abril de 2016 

Aprovar  Unanimidade 

Centro Cultural Desportivo da Ordem – atribuição 
de subsídio, destinado a apoiar as necessidades 
decorrentes da execução do plano de 
atividades, no valor de 2.000,00€. 

Aprovar  Unanimidade 

JANGADA – Cooperativa Profissional de Teatro, 
CRL – atribuição de subsídio destinado a apoiar 
as necessidades decorrentes da execução do 
plano de atividades, no valor de 27.500,00€ 

Aprovar  Unanimidade 

JANGADA – Cooperativa Profissional de Teatro, 
CRL – atribuição de subsídio destinado a apoiar a 
realização do Folia’16 e o 9º. Foliazinho no valor 
de 7.000,00€. 

Aprovar  Unanimidade 
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	Deferir, pelo período de um ano
	Unanimidade
	Informação n.º 929/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Manuel António Ribeiro Cunha – Meinedo (utente n.º 23402)
	Deferir, pelo período de um ano
	Unanimidade
	Informação n.º 935/16 – “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento e redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Madalena Pires Meneses – Boim (cons. n.º 20112)
	Deferir, pelo período de um ano
	Unanimidade
	Informação n.º 876/16 – “Manutenção da redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Emília Silva Sousa – Lustosa (utente n.º 7204)
	Deferir, pelo período de um ano
	Unanimidade
	Informação n.º 897/16 – “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento e redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria da Conceição Ferreira da Cunha – Silvares (cons. n.º 24512)
	Deferir, pelo período de um ano
	Unanimidade
	Informação n.º 895/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Glória Monteiro – Torno (utente n.º 15379)
	Deferir, pelo período de um ano
	Unanimidade
	Informação n.º 894/16 – “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento e redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Rodolfo Hernâni Tavares Tomás – Cristelos (cons. n.º 168).
	Deferir, pelo período de um ano
	Unanimidade
	Informação n.º 899/16 – “Manutenção da redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Rosa Sousa Magalhães – St.ª Margarida (utente n.º 23986).
	Deferir, pelo período de um ano
	Unanimidade
	Informação n.º 886/16 – “Manutenção da redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Manuel Faria Ferreira – Lustosa (utente n.º 6895)
	Deferir, pelo período de um ano
	Unanimidade
	Informação n.º 898/16 – “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento e redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Alfredo Monteiro – Meinedo (cons. n.º 20044 e utente n.º 2922)
	Deferir, pelo período de um ano
	Unanimidade
	Informação n.º 939/16 – “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento e redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Celeste Moreira Magalhães – Meinedo (cons. n.º 9434)
	Deferir, pelo período de um ano
	Unanimidade
	Informação n.º 965/16 – “Manutenção da redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Ana Meneses Alves – Sousela (cons. n.º 14442).
	Deferir, pelo período de um ano
	Informação n.º 1074/16 – “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento e redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Engrácia Leal Moreira dos Santos – Nevogilde (cons. n.º 2264)
	Deferir, pelo período de um ano
	Informação n.º 937/16 – “Manutenção da redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Juvenal Silva Magalhães – Meinedo (utente n.º 8111)
	Deferir, pelo período de um ano
	Informação n.º 940/16 – “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento e redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – José Maria Nunes Ferreira – Lodares (cons. n.º 8028).
	Deferir, pelo período de um ano
	Informação n.º 1412/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social pelo período de dois anos (ao abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Manuel Rui Pires Meneses – Boim (utente n.º 1247)
	Deferir, pelo período de um ano
	Informação n.º 893/16 – “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento e redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Manuel Monteiro Adriano – Torno (cons. n.º 8530).
	Deferir, pelo período de um ano
	Informação n.º 1404/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Joaquim Fernando Barbosa Castro – Nespereira (utente n.º 9527).
	Deferir, pelo período de um ano
	Informação n.º 1267/DOMA/16 – “Clube Automóvel de Lousada” - Aprovação da atribuição de apoio em material no valor de € 2.865,71, para a realização de diversas obras
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Proposta para atribuição de um subsídio à Associação de Desenvolvimento e Apoio Social de Meinedo, no valor de 1.500,00€, para colmatar despesas decorrentes da organização do almoço do 4º Campeonato Boccia Sénior por equipas do Concelho de Lousada
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação nº. 1541/2016 - Atualização do valor da renda em regime de arrendamento apoiado do arrendatário do Empreendimento de Habitação Social de Meinedo, a seguir identificado, a partir de 01 de junho do ano em curso: 
	Unanimidade
	Aprovar 
	- Maria Celeste Moreira Magalhães de 17,00€ para 14,36€
	Informação nº. 1630/2016 – Reajuste do valor da renda em regime de arrendamento apoiado do arrendatário do Empreendimento de Habitação Social de Cernadelo a seguir identificado, a partir de 01 de maio do ano em curso:
	Unanimidade
	Aprovar 
	- Elisa Bessa Mendes de 97,59€ para 10,95€
	Proposta para pagamento das quotas anuais às entidades das quais o Município é associado: 
	-  Entidade Turismo Porto e Norte – 1.500,00€
	Unanimidade
	Aprovar 
	- Ader-Sousa  - 13.200,00€ e;
	- Liga Portuguesa contra a Sida 300,00€.
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Ação Social Escolar do ano letivo 2015/2016 – Isenção de pagamento da refeição escolar/redução do valor do prolongamento de horário para o mínimo estabelecido pela CML aos alunos Nuno Ricardo Ferreira Pereira, André Rodrigo Ferreira Pereira, Diana Filipa Ferreira Sousa e Nayara Rodrigues Fernandes
	Unanimidade
	Aprovar 
	Ação Social Escolar – Isenção do pagamento da refeição escolar e atribuição de subsídio de livros e material escolar para o ano letivo de 2015/2016, bem como, perdão da divida existente no ano letivo de 2014/2015 ao aluno Afonso Gomes Rodrigues
	Unanimidade
	Aprovar 
	Aprovar e alterar os prazos dos contratos de comodato, passando a ser de 25 anos, renováveis, o contrato de comodato a celebrar com a Junta de Freguesia de Nespereira e Casais e de um ano, renovável, o contrato de comodato a celebrar com a Instinto Filmes – cooperativa Cultural e Artística, CRL.
	Minutas de Contratos de Comodato – entre o Município e as seguintes entidades: Instinto Filmes – Cooperativa Cultural e Artística, CRL, Associação de Solidariedade Social de Nespereira, Associação Cultural e Recreativa do Rancho Folclórico de S. Pedro Caíde de Rei e Junta de Freguesia de Nespereira e Casais
	Unanimidade
	Aprovar
	- 26 bolsas de estudo no valor unitário de 650,00€
	Bolsas de Estudo 2014/2015 – Alteração do número de bolsas de estudo aprovadas na reunião deste Órgão Executivo de 02/10/2015
	Unanimidade
	- 16 bolsas de estudo no valor unitário de 450,00€ e 
	- 38 bolsas de estudo no valor unitário de 200,00€.
	Bolsas de Estudo 2015/2016 – Definição da data para a entrega das candidaturas à atribuição de bolsas de estudo no período compreendido entre o dia 29 de março a 15 de abril de 2016
	Unanimidade
	Aprovar 
	Centro Cultural Desportivo da Ordem – atribuição de subsídio, destinado a apoiar as necessidades decorrentes da execução do plano de atividades, no valor de 2.000,00€.
	Unanimidade
	Aprovar 
	JANGADA – Cooperativa Profissional de Teatro, CRL – atribuição de subsídio destinado a apoiar as necessidades decorrentes da execução do plano de atividades, no valor de 27.500,00€
	Unanimidade
	Aprovar 
	JANGADA – Cooperativa Profissional de Teatro, CRL – atribuição de subsídio destinado a apoiar a realização do Folia’16 e o 9º. Foliazinho no valor de 7.000,00€.
	Unanimidade
	Aprovar 

