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Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Atribuição de um Voto de Louvor à atleta da 
"Lousada Séc.XXI" Joana Carina Silva, pela 
conquista das medalhas de prata (50 e 100 
metros de costas), e bronze (200 metros de 
costas), obtidas no Campeonato Nacional 
Juvenis e Juniores 
 

Aprovar  Unanimidade 

Atribuição de um Voto de Louvor à equipa sénior 
masculina de futsal do GACER pela conquista do 
título de campeões distritais da 2.ª divisão em 
futsal, época 2015/2016, garantindo a subida à 
1.ª divisão distrital 
 

Aprovar  Unanimidade 

Atribuição de um Voto de Louvor ao atleta 
lousadense Dinis Ferreira pelo título de Campeão 
Nacional, na categoria de jóqueis no 
Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de 
Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida 
 

Aprovar  Unanimidade 

Atribuição de um Voto de Louvor ao atleta 
lousadense Carlos Ribeiro pela medalha de ouro 
conquistada na Rumble Fight - categoria - 55 kg 
obtida VI World AII Styles Championship 
 

Aprovar  Unanimidade 

Atribuição de um Voto de Louvor ao atleta 
lousadense Nuno Ribeiro pela medalha de ouro 
conquistada Rumble Fight -categoria - 28 kg e 
medalha de prata conquistada na Mixed Martial 
Arts - categoria -28 kg obtida VI World AII Styles 
Championship 
 

Aprovar  Unanimidade 

 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Prestação de contas de 2015 Aprovar e submeter ao 
Órgão Deliberativo 

Maioria, com 
abstenção os 
senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Proposta de abertura de concurso interno de 
ingresso para ocupação de um posto de 
trabalho para a categoria de Especialista de 
Informática – estagiário da carreira de 
informática (não revista) e de dois postos de 
trabalho para a categoria de técnico de 
informática- estagiário da carreira de informática 
(não revista) na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado 

Aprovar  

Maioria, com 
abstenção os 
senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 



 

Proposta de abertura de procedimento 
concursal para ocupação de três postos de 
trabalho para a categoria de técnico superior da 
carreira geral de técnico superior na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado: 
- 2 técnicos superiores (sociologia) 
- 1 técnico superior administração autárquica 

Aprovar 

Maioria, com 
voto contra 
dos senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Proposta de abertura de procedimento 
concursal para ocupação de um posto de 
trabalho para a categoria de técnico superior – 
tecnologias de comunicação e multimédia, da 
carreira geral de técnico superior na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado 

Aprovar 

Maioria, com 
voto contra 
dos senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

 
 

 
2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 1823/16 – “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) – Júlia Silva Sampaio 
– Sousela (utente n.º 14556) 

Indeferir Unanimidade 

Informação n.º 1845/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total do pagamento da tarifa 
de disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Carlos Alberto Gomes 
Ribeiro Pacheco (Consumidor n.º 16836). 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1826/16 – “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); “Isenção das tarifas 
de disponibilidade de água e saneamento” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de redução de 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – José Manuel Silveira 
Aires – Pias (utente n.º 783) consumidor n.º 10478) 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1849/16 – “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); “Isenção das tarifas 
de disponibilidade de água e saneamento” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de redução de 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Maria da Conceição 
da Silva Babo – Aveleda (consumidor n.º 19396) 

Aprovar  Unanimidade 



 

Informação n.º 1856/16 – “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); “Isenção das tarifas 
de disponibilidade de água e saneamento” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de redução de 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Vitorino Freire Dias – 
Nevogilde (consumidor n.º 9370) 
 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1663/16 – “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); “Isenção das tarifas 
de disponibilidade de água e saneamento” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Alzira Maria Gonçalves 
Guedes – Cernadelo (consumidor n.º 14361) 
 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1832/16 – “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); “Isenção das tarifas 
de disponibilidade de água e saneamento” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Fernando de Sousa 
Ferreira – Nevogilde (consumidor n.º 11339) 
 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1838/16 – “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); “Isenção das tarifas 
de disponibilidade de água e saneamento” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Vitorino Carneiro – 
Nevogilde (consumidor n.º 19921) 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1834/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica; “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) – Adão António 
Magalhães Pinto – Pias (consumidor n.º 16173) 

Aprovar  Unanimidade 



 

Informação n.º 1853/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica; “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 Fernando 
Alves Nunes – Nogueira (consumidor n.º 13858) 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1854/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica; “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 Ribeiro 
de Sousa – Caíde de Rei (consumidor n.º 571) 
 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1855/16 – “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica; “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) – António Manuel 
Pereira Alves – Cristelos (consumidor n.º 527) 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 115/SCGC/16 – “Tarifário para 
famílias numerosas” – Aprovação da 
apresentação da declaração de IRS como 
documento comprovativo do domicílio fiscal do 
agregado familiar 
 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1776/16 – “Clube Motard de 
Figueiras” - Aprovação da atribuição de apoio 
em material no valor de 381,30 €, para obras de 
construção do parque (continuação) 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 2273/16 – “União de Freguesias de 
Cristelos, Boim e Ordem” – Aprovação da 
atribuição de subsídio no valor de 22.500,00 €, 
para aquisição de terreno para ampliação do 
cemitério da Ordem 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 2394/16 – “Fábrica da Igreja de 
Nogueira” – Aprovação da atribuição de subsídio 
no valor de 1.500,00 €, para obras de 
melhoramentos da sacristia e revestimento do 
muro de vedação 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 2290/16 – “Beneficiação da EM 
564-2” – Aprovação da minuta do protocolo a 
celebrar com a Sra. Maria Emília e o Município de 
Lousada e respetivas contrapartidas 

Aprovar  Unanimidade 



 

Informação n.º 291/DMOA/16 – “Construção da 
rotunda de Soutelo e passeios – Vilar do Torno e 
Alentém” – Aprovação da minuta do contrato 
promessa de cedência de gratuita a celebrar 
com a Sra. Teresa Rita Pinto Franco Machado, o 
Sr. Nuno Miguel Moreira Franco Barbosa 
Machado e o Sr. Luís Augusto Moreira Franco 
Barbosa Machado e o Município de Lousada, e 
respetivas contrapartidas 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 212/DOMA/2016 – “Pavilhão 
Desportivo Polivalente – Execução de piso 
desportivo em madeira e arranjos exteriores” – 
Aprovação das multas por atraso na conclusão 
dos trabalhos. (Adjudicatário: Costa & Carreira, 
Lda) 

Aprovar  Unanimidade 

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

TURISMO 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação nº. 2142/2016 - Atualização do valor 
da renda em regime de arrendamento apoiado 
de dezanove arrendatários dos 
Empreendimentos de Habitação Social de 
Cernadelo, Lustosa e Meinedo 

Aprovar  Unanimidade 

Informação nº. 2328/2016 – XII Olimpíadas da 
Europa: 
- Aprovação das Normas de Participação; 
- Atribuição de prémios aos vencedores, no valor 
total de 448,91€; 
- Transferência de uma verba para a Escola 
Secundária de Lousada, no valor de 167,90 €, 
para colmatar as despesas tidas com o almoço 
dos jovens oriundos de outros concelhos 

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 para o pagamento da componente de 
refeição para o ano letivo de 2015/2016 - alunos 
Samuel Ricardo da Silva Carvalho e Leonor da 
Silva Carvalho 

Aprovar  Unanimidade 

“Lousada Séc. XXI” – Conhecimento e 
apreciação do relatório apresentado pelo 
Conselho de Administração da “Lousada Séc. 
XXI” relativo à Execução Orçamental e 
Financeira de 2015 

Apreciar e tomar 
conhecimento do 
documento em apreço e 
remete-lo a conhecimento 
do Órgão Deliberativo 

Maioria com 
abstenção 
dos senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 



 

“Lousada Séc. XXI” – Aprovação dos Instrumentos 
de Prestação de Contas relativos ao Exercício de 
2015 bem como o parecer do Fiscal Único. 

Aprovar, bem como 
expressar um voto de 
confiança nos órgãos da 
administração e fiscalização 
da referida empresa 
municipal e remete-lo a 
conhecimento do Órgão 
Deliberativo 

Maioria com 
abstenção 
dos senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Transferência da verba de água e saneamento – 
transferência de uma verba para os 
agrupamentos de escolas do concelho, 
destinada ao pagamento do consumo de água 
e saneamento dos estabelecimentos de ensino 
da rede pública (meses de jan. a mai. 2016), bem 
como possíveis acertos uma vez que os valores 
dos meses de março a maio estão por 
estimativa: 
- Agrupamento de Escolas Lousada Oeste – 
5.800,47€;------------------------ 
- Agrupamento de Escolas Lousada Este – 
4.708,77€;-------------------------- 
- Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca – 
7.560,62€ e ------------------ 
- Agrupamento de Escolas Lousada – 5.269,40€ 
 

Aprovar  Unanimidade 

Super Special Stage de Lousada / wrc Vodafone 
Rally de Portugal 2016 - aprovação da minuta do 
protocolo de colaboração a celebrar entre a 
C.M.L., ACP e CAL 

Aprovar  Unanimidade 

Associação Esperanças do Cabo F.C. – 
atribuição de subsídio no valor de €1.000,00 Aprovar  Unanimidade 

Associação de Ciclismo do Porto – atribuição de 
subsídio no valor de €1.300,00 destinado a apoiar 
a realização da prova Taça Regional de Estradas 
ACPorto/1.º Circuito Município de Lousada 

Aprovar  Unanimidade 

Banda de Musica de Lousada – aprovação da 
minuta do Protocolo de Colaboração Cultural Aprovar  Unanimidade 

 


	EDITAL nº. 84/DAF/2016
	Publicidade das deliberações tomadas pela Câmara Municipal
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Atribuição de um Voto de Louvor à atleta da "Lousada Séc.XXI" Joana Carina Silva, pela conquista das medalhas de prata (50 e 100 metros de costas), e bronze (200 metros de costas), obtidas no Campeonato Nacional Juvenis e Juniores
	Unanimidade
	Aprovar 
	Atribuição de um Voto de Louvor à equipa sénior masculina de futsal do GACER pela conquista do título de campeões distritais da 2.ª divisão em futsal, época 2015/2016, garantindo a subida à 1.ª divisão distrital
	Unanimidade
	Aprovar 
	Atribuição de um Voto de Louvor ao atleta lousadense Dinis Ferreira pelo título de Campeão Nacional, na categoria de jóqueis no Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida
	Unanimidade
	Aprovar 
	Atribuição de um Voto de Louvor ao atleta lousadense Carlos Ribeiro pela medalha de ouro conquistada na Rumble Fight - categoria - 55 kg obtida VI World AII Styles Championship
	Unanimidade
	Aprovar 
	Atribuição de um Voto de Louvor ao atleta lousadense Nuno Ribeiro pela medalha de ouro conquistada Rumble Fight -categoria - 28 kg e medalha de prata conquistada na Mixed Martial Arts - categoria -28 kg obtida VI World AII Styles Championship
	Unanimidade
	Aprovar 
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Maioria, com abstenção os senhores Vereadores da Coligação Lousada Viva
	Aprovar e submeter ao Órgão Deliberativo
	Prestação de contas de 2015
	Proposta de abertura de concurso interno de ingresso para ocupação de um posto de trabalho para a categoria de Especialista de Informática – estagiário da carreira de informática (não revista) e de dois postos de trabalho para a categoria de técnico de informática- estagiário da carreira de informática (não revista) na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
	Maioria, com abstenção os senhores Vereadores da Coligação Lousada Viva
	Aprovar 
	Proposta de abertura de procedimento concursal para ocupação de três postos de trabalho para a categoria de técnico superior da carreira geral de técnico superior na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:
	Maioria, com voto contra dos senhores Vereadores da Coligação Lousada Viva
	Aprovar
	- 2 técnicos superiores (sociologia)
	- 1 técnico superior administração autárquica
	Proposta de abertura de procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho para a categoria de técnico superior – tecnologias de comunicação e multimédia, da carreira geral de técnico superior na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
	Maioria, com voto contra dos senhores Vereadores da Coligação Lousada Viva
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Informação n.º 1823/16 – “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) – Júlia Silva Sampaio – Sousela (utente n.º 14556)
	Unanimidade
	Indeferir
	Informação n.º 1845/16 – “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total do pagamento da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – Carlos Alberto Gomes Ribeiro Pacheco (Consumidor n.º 16836).
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 1826/16 – “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); “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de redução de 50% da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – José Manuel Silveira Aires – Pias (utente n.º 783) consumidor n.º 10478)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 1849/16 – “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); “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de redução de 50% da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – Maria da Conceição da Silva Babo – Aveleda (consumidor n.º 19396)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 1856/16 – “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); “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de redução de 50% da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – Vitorino Freire Dias – Nevogilde (consumidor n.º 9370)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 1663/16 – “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); “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – Alzira Maria Gonçalves Guedes – Cernadelo (consumidor n.º 14361)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 1832/16 – “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); “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – Fernando de Sousa Ferreira – Nevogilde (consumidor n.º 11339)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 1838/16 – “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); “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – Vitorino Carneiro – Nevogilde (consumidor n.º 19921)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 1834/16 – “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica; “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) – Adão António Magalhães Pinto – Pias (consumidor n.º 16173)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 1853/16 – “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica; “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 Fernando Alves Nunes – Nogueira (consumidor n.º 13858)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 1854/16 – “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica; “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 Ribeiro de Sousa – Caíde de Rei (consumidor n.º 571)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 1855/16 – “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica; “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) – António Manuel Pereira Alves – Cristelos (consumidor n.º 527)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 115/SCGC/16 – “Tarifário para famílias numerosas” – Aprovação da apresentação da declaração de IRS como documento comprovativo do domicílio fiscal do agregado familiar
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 1776/16 – “Clube Motard de Figueiras” - Aprovação da atribuição de apoio em material no valor de 381,30 €, para obras de construção do parque (continuação)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 2273/16 – “União de Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem” – Aprovação da atribuição de subsídio no valor de 22.500,00 €, para aquisição de terreno para ampliação do cemitério da Ordem
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 2394/16 – “Fábrica da Igreja de Nogueira” – Aprovação da atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 €, para obras de melhoramentos da sacristia e revestimento do muro de vedação
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 2290/16 – “Beneficiação da EM 564-2” – Aprovação da minuta do protocolo a celebrar com a Sra. Maria Emília e o Município de Lousada e respetivas contrapartidas
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 291/DMOA/16 – “Construção da rotunda de Soutelo e passeios – Vilar do Torno e Alentém” – Aprovação da minuta do contrato promessa de cedência de gratuita a celebrar com a Sra. Teresa Rita Pinto Franco Machado, o Sr. Nuno Miguel Moreira Franco Barbosa Machado e o Sr. Luís Augusto Moreira Franco Barbosa Machado e o Município de Lousada, e respetivas contrapartidas
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação n.º 212/DOMA/2016 – “Pavilhão Desportivo Polivalente – Execução de piso desportivo em madeira e arranjos exteriores” – Aprovação das multas por atraso na conclusão dos trabalhos. (Adjudicatário: Costa & Carreira, Lda)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Informação nº. 2142/2016 - Atualização do valor da renda em regime de arrendamento apoiado de dezanove arrendatários dos Empreendimentos de Habitação Social de Cernadelo, Lustosa e Meinedo
	Unanimidade
	Aprovar 
	Informação nº. 2328/2016 – XII Olimpíadas da Europa:
	- Aprovação das Normas de Participação;
	- Atribuição de prémios aos vencedores, no valor total de 448,91€;
	Unanimidade
	Aprovar 
	- Transferência de uma verba para a Escola Secundária de Lousada, no valor de 167,90 €, para colmatar as despesas tidas com o almoço dos jovens oriundos de outros concelhos
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Ação Social Escolar do ano letivo 2015/2016 – Isenção para o pagamento da componente de refeição para o ano letivo de 2015/2016 - alunos Samuel Ricardo da Silva Carvalho e Leonor da Silva Carvalho
	Unanimidade
	Aprovar 
	Maioria com abstenção dos senhores Vereadores da Coligação Lousada Viva
	Apreciar e tomar conhecimento do documento em apreço e remete-lo a conhecimento do Órgão Deliberativo
	“Lousada Séc. XXI” – Conhecimento e apreciação do relatório apresentado pelo Conselho de Administração da “Lousada Séc. XXI” relativo à Execução Orçamental e Financeira de 2015
	Aprovar, bem como expressar um voto de confiança nos órgãos da administração e fiscalização da referida empresa municipal e remete-lo a conhecimento do Órgão Deliberativo
	Maioria com abstenção dos senhores Vereadores da Coligação Lousada Viva
	“Lousada Séc. XXI” – Aprovação dos Instrumentos de Prestação de Contas relativos ao Exercício de 2015 bem como o parecer do Fiscal Único.
	Transferência da verba de água e saneamento – transferência de uma verba para os agrupamentos de escolas do concelho, destinada ao pagamento do consumo de água e saneamento dos estabelecimentos de ensino da rede pública (meses de jan. a mai. 2016), bem como possíveis acertos uma vez que os valores dos meses de março a maio estão por estimativa:
	Unanimidade
	Aprovar 
	Super Special Stage de Lousada / wrc Vodafone Rally de Portugal 2016 - aprovação da minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre a C.M.L., ACP e CAL
	Unanimidade
	Aprovar 
	Associação Esperanças do Cabo F.C. – atribuição de subsídio no valor de €1.000,00
	Unanimidade
	Aprovar 
	Associação de Ciclismo do Porto – atribuição de subsídio no valor de €1.300,00 destinado a apoiar a realização da prova Taça Regional de Estradas ACPorto/1.º Circuito Município de Lousada
	Unanimidade
	Aprovar 
	Banda de Musica de Lousada – aprovação da minuta do Protocolo de Colaboração Cultural
	Unanimidade
	Aprovar 

