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1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa 
– Quota anual de 43.800,00€, a que corresponde 
3.650,00€/mês 

Aprovar  Unanimidade 

 
 

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 144/16 (RSP) – Pedido de certidão de 
compropriedade, em nome de António Cardoso 
(Solicitador), sito na freguesia do Torno(Despacho 
proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 
30/03/2016, exarado na informação do Sr. Chefe 
de Divisão datada de 30/03/2016) 

Aprovar  Unanimidade 

 
 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 1571/16 – “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 b) do 
n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – 
Maria José Silva Teixeira Pinto – Cernadelo (cons. 
n.º 13091) 

Atribuir tarifário social pelo 
período de um ano Unanimidade 

Informação n.º 1587/16 – “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 a) do 
n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – 
Maria Glória Barbosa Magalhães – Lustosa (cons. 
n.º 15255) 
 

Atribuir tarifário social pelo 
período de um ano Unanimidade 

Informação n.º 1730/16 – “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 c) do 
n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – 
Albino Manuel Ferreira Teixeira – Boim (cons. n.º 
4802) 
 

Atribuir tarifário social pelo 
período de um ano Unanimidade 



 

Informação n.º 1586/16 – “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) – António Manuel 
Pereira Silva Borges – Meinedo (cons. n.º 11945) 

Atribuir tarifário social pelo 
período de um ano Unanimidade 

Informação n.º 1566/16 – “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 Ascensão Nascimento – Lustosa 
(utente n.º 10590) 

Atribuir tarifário social pelo 
período de um ano Unanimidade 

Informação n.º 1570/16 – “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) – Maria Goreti Ribeiro Barros – Meinedo 
(utente n.º 20101) 

Atribuir tarifário social pelo 
período de um ano Unanimidade 

Informação n.º 1600/16 – “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) – Maria de Fátima Pinto – 
Cristelos (cons. n.º 113.2) 

Indeferir Unanimidade 

Informação n.º 1611/16 – “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 Barbosa 
Dias – Nespereira (utente n.º 9470) 

Indeferir Unanimidade 

Informação n.º 262/DOMA/2016 – Parcela 
florestal “Monte do Castro” – Aprovação do 
Plano de Gestão Florestal 

Aprovar Unanimidade 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Proposta para aprovação das Regras de Seleção 
de Organizador do Festival da Juventude para o 
Biénio 2016/2017 

Aprovar 

Maioria, com 
abstenção 
dos 
vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

 
 
 



 

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

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Associação de Hóquei de Lousada – Atribuição 
de subsídio destinado a apoiar na deslocação a 
Vienna, para participar na competição 
internacional de Hóquei, Eurohockey Club 
Champions Challenge I (Men) – 2016 - atribuição 
de um subsídio no valor de 12.000,00€ 

Aprovar Unanimidade 

Associação de Cultural Musical de Lousada – 
Atribuição de subsídio destinado à atribuição de 
prémios do “I Concurso Internacional de Sopros – 
Tuba/Eufónio (Prémio Município de Lousada), a 
decorrer entre os dias 25 e 26 de junho de 2016 - 
atribuição de um subsídio no valor de 2.055,00€ 

Aprovar Unanimidade 

Associação Social, Recreativa e Cultural 
“Encontro das Raízes” – Atribuição de subsídio 
destinado a apoiar nas despesas com o Agitazz – 
Festival de Jazz do Vale do Sousa - atribuição do 
subsídio no valor de 5.200,00€ 

Aprovar Unanimidade 

Comissão de Festas em Honra do Sr. dos Aflitos – 
Atribuição de subsídio destinado a apoiar na 
organização e realização das Festas em Honra 
do Sr. dos Aflitos - atribuição de um subsídio no 
valor de 50.000,00€ 

Aprovar Unanimidade 

Adenda ao Acordo de Parceria entre a Turismo 
do Porto e Norte de Portugal, E.R. e o Município 
de Lousada para efeitos da candidatura da 
TPNP, E.R. ao Aviso NORTE-52-2016-05, para a 
realização do RALLY DE PORTUGAL 2016 

Aprovar Unanimidade 
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