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1. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 1/L/76 – Alteração ao lote n.º 13 do 
Alvará de Loteamento n.º10/77, em nome de 
João José da Silva, sito em Travessa das Pereiras, 
n.º 15 e 35, freguesia de Vilar do Torno e Alentém 
(Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 11/05/2016, exarado na informação 
técnica datada de 09/05/2016). 

Aprovar  Unanimidade 

Proc. n.º 16/L/91 - Alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º1/93, em nome de Taipimóvel – 
Empreendimentos Imobiliários, Lda, sito no lugar 
de Rego, freguesia da União das freguesias de 
Lustosa e Barrosas (St.º Estevão) (Despacho 
proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 
11/05/2016, exarado na informação técnica 
datada de 09/05/2016). (Assunto presente na 
reunião de Câmara de 20/07/2015). 

Aprovar a substituição da 
hipoteca do lote 73 pela 
hipoteca da fração E, do 
lote nº. 8, comércio com 
164m2, inscrita sob o artº. 
matricial nº. 4086, da União 
de Freguesias de Lustosa e 
Barrosas (Stº. Estevão) e 
descrito na Conservatória do 
registo Predial sob o nº. 
484/19940331-E (Lustosa) 

Unanimidade 

 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 1931/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
por se enquadrar nos artº.s 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 – Maria Rosa da Silva 
Martins – Sousela (consumidor n.º 15231) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2266/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
por se enquadrar nos artº.s 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 – Jacinta Fátima 
Machado Ferreira – Lustosa (consumidor n.º 
17240) 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Informação n.º 3112/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar nos artº.s 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 – Maria Alice Oliveira 
Soares Vieira – Aveleda (consumidor n.º 17536) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 3206/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar nos artº.s 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 – Adão de Jesus 
Mendes – Cristelos (consumidor n.º 12326) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2789/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
por se enquadrar nos artº.s 22.º e 23.º do 
Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, ERSAR) por insuficiência 
económica – Maria Antónia Barbosa da Mota – 
Lodares (Utente n.º 5804) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 3044/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar nos artº.s 22.º e 23.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR); – Joaquim João 
Quintela Ribeiro – Cristelos (utente n.º 22124) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2822/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar nos artº.s 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 – Joaquim Nogueira 
Pinto (consumidor n.º 3111) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 1930/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
por se enquadrar nos artº.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 por insuficiência 
económica – Maria Joaquina Barbosa Teixeira 
Pacheco – Nespereira (consumidor n.º 4228) 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Informação n.º 2683/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar nos artº.s 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 – António Joaquim Leal 
Moreira - Cristelos (consumidor n.º 70). 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2147/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar nos artº.s 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 Graça Sousa 
Freire - Silvares (utente n.º 24501) 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2686/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar nos artº.s 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 – Silvina Paula Teixeira 
Gonçalves - Torno (consumidor n.º 20400) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2382/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
por se enquadrar nos artº.s 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 – Maria José Ferreira 
Sousa – Lustosa (consumidor n.º 8764) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 1928/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
por se enquadrar nos artº.s 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 – Maria Engrácia Teles 
de Brito – Sousela (consumidor n.º 17771) 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Informação n.º 1944/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
por se enquadrar nos artº.s 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 – Maria Manuela Santos 
Silva – Cernadelo (consumidor n.º 8748) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2137/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar nos artº.s 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 – Maria Emília Melo 
Barbosa - Cristelos (consumidor n.º 673) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2106/16 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço 
de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) - 
“Deferimento do pedido para água, 
saneamento e RSU” - Família Numerosa – Regina 
Maria Couto Mendes - Meinedo (consumidor n.º 
15913) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2232/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar nos artº.s 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 – Tiago Gimenez 
Monteiro - Cernadelo (consumidor n.º 17151) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2161/16 – “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 do indeferimento do 
pedido de isenção da tarifa de disponibilidade 
de água e saneamento por insuficiência 
económica – António Ribeiro Moreira Silva - 
Meinedo (consumidor n.º 7708) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2272/16 – “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); – Luís Fernando 
Gonçalves Machado - Cernadelo (utente n.º 
3337) 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Informação n.º 2298/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
por se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do 
Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, ERSAR); – Manuel Bessa – 
Meinedo (utente n.º 8822) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2238/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar nos artº.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 – Ana dos Anjos 
Magalhães Teixeira - Lustosa (consumidor n.º 
17830) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2149/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
por se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do 
Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, ERSAR); – Maria Conceição 
Ferreira Magalhães – Cernadelo (utente n.º 3264) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2283/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar nos artº.s 22.º e 23.º 
do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, ERSAR); – Agostinho 
Magalhães Sousa - Cernadelo (utente n.º 3215) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2702/16 – “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 da tarifa 
de disponibilidade de saneamento” - Aprovação 
da proposta para deferimento do pedido de 
isenção total da tarifa de disponibilidade de 
saneamento por insuficiência económica – Maria 
de Fátima Pacheco Peixoto – Figueiras (utente n.º 
5131) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2301/16 – “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 – Deolinda Sousa Silva – 
Lustosa  (consumidor n.º 8752) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2938/16 – “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” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido de 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

redução de 50% da tarifa de disponibilidade de 
água por insuficiência económica – Maria 
Bernardete Moreira Magalhães – Nevogilde 
(consumidor n.º 20414) 
Informação n.º 2827/16 – “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 – Belmiro Pinto – Lodares 
(consumidor n.º 20130) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

. Informação n.º 2946/16 – “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 Ribeiro Pereira 
Mendonça – Vilar do Torno e Alentém 
(consumidor n.º 16564) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2296/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
por 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 – Maria Helena 
Rodrigues Couto – Meinedo (consumidor n.º 
13979) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2698/16 – “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 – Camila Vilaça Marinho 
– Cristelos (consumidor n.º 127) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2389/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar nos artº.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 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

insuficiência económica – Maria Glória Alves 
Cunha – Pias (consumidor n.º 19846) 
Informação n.º 2386/16 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço 
de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) - 
“Deferimento do pedido para água, 
saneamento e RSU” - Família Numerosa – Luís 
Celso Silva Pacheco - Lustosa (consumidor n.º 
15853) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 1879/16 – “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); – Maria Aurora 
Magalhães Sousa Vilaça – Cernadelo (utente 
n.º17981). 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 1884/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social 
por 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 – Maria José Martins de 
Carvalho Chamusca – Cristelos (consumidor n.º 
23) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 34/16 e 2959/16 – “Redução da 
tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do 
tarifário social por se enquadrar nos art.os 22.º e 
23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de 
Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); – Maria 
Glória Mendes Pinto – Torno (utente n.º 19651) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 337/DOMA/16 – “Acesso à EB1/JI 
de Boavista – Silvares desde o entroncamento da 
E.M. 605 à E.N. 207 – Beneficiação da Rua Fonte 
de St.º António.” – Aprovação do Projeto de 
Execução 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 384/DOMA/16 – “Aquisição de 
terreno para a construção de caminho de 
servidão e ampliação do Campo de Futebol de 
Macieira.” – Aprovação da minuta do protocolo 
de acordo a celebrar entre o Município de 
Lousada e Margarida Emília Leite de Melo e 
respetivas contrapartidas 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 385/DOMA/16 – “Aquisição de 
terreno para a construção de caminho de 
servidão e ampliação do Campo de Futebol de 
Macieira.” – Aprovação da minuta do protocolo 
de acordo a celebrar entre o Município de 
Lousada e Lúcia Margarida Melo dos Santos e 
respetivas contrapartidas 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 386/DOMA/16 – “Aquisição de 
terreno para a construção de caminho de 
servidão e ampliação do Campo de Futebol de 
Macieira.” – Aprovação da minuta do protocolo 
de acordo a celebrar entre o Município de 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Lousada e Inácio Leite de Melo e respetivas 
contrapartidas 
Informação n.º 378/DOMA/16 – “Trilho do Sousa – 
Ligação do Parque Urbano ao Rio Sousa – 
Permuta de terreno para a implementação do 
percurso pedestre e arruamento.” – Aprovação 
do protocolo de permuta a celebrar entre o 
Município de Lousada e Luís Miguel Gomes 
Guimarães Ferreira e respetivas contrapartidas 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2494/16 – “Travessa do Bairro - 
Casais.” – Aprovação da alteração do sentido 
de trânsito, passando a ser de um sentido, de EN 
106 em direção à Rua do Bairro, a partir de 01 
julho do ano em curso 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2952/16 – “Centro Cultural e 
Recreativo de Covas” – Aprovação da 
atribuição de apoio em material no valor de € 
814,50, para beneficiação da Sede 

Concordar com o proposto Unanimidade 

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

TURISMO 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação nº. 3159/2016 - Atualização do valor 
da renda em regime de arrendamento apoiado 
de dois arrendatários dos Empreendimentos de 
Habitação Social de Lustosa e Meinedo 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 3163/2016 - Atualização do valor 
da renda em regime de arrendamento apoiado 
de vinte arrendatários dos Empreendimentos de 
Habitação Social de Lustosa, Cernadelo e 
Meinedo, a seguir identificados 

Aprovar Unanimidade 

 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Ação Social Escolar – Isenção do pagamento da 
componente de refeição escolar dos alunos 
Hugo Alberto Barbosa Pacheco e Luana 
Catarina Barbosa Pacheco para o ano letivo 
2015/2016 

Deferir Unanimidade 

Aquisição de Serviços de Transportes Escolares - 
Proposta do sr. Vereador do Pelouro da 
Educação, Dr. António Augusto dos Reis Silva, 
para que a Câmara Municipal delibere no 
sentido de remeter à Assembleia Municipal a 
autorização para a assunção de compromissos 
plurianuais para a aquisição de serviço de 
transportes escolares, em transporte coletivo de 
passageiros (passes escolares), assim repartidos- - 

Aprovar e solicitar 
autorização da Assembleia 
Municipal para a assunção 
de compromissos plurianuais 
da aquisição de serviços de 
transportes escolares, em 
transporte coletivo de 
passageiros (passes 
escolares) 

Unanimidade 



 

- ano de 2016 – 175.000,00€; 
- ano de 2017 – 285.000,00€. 
“Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo Pista de Atletismo” – aprovação da 
minuta 

Aprovar Unanimidade 

Associações do Concelho de Lousada – Proposta 
de atribuição de subsídio às associações do 
concelho abaixo indicadas destinados a apoiar 
as necessidades decorrentes da execução dos 
seus planos de atividades, assim: 
ADL – Associação Desportiva de Lustosa 
(atletismo) ------------------------------------------ € 1.000,00 
Associação Recreativa e Desportiva de Macieira€ 3  
Juventude Desportiva de Meinedo  ------ € 1.500,00 
Futebol Clube de Romariz -------------------- € 2.500,00 
União Desportiva de Lagoas ---------------- € 1.500,00 
Associação de Pais do Agrupamento de Escolas 
Lousada Oeste (seção de andebol) ----- € 1.000,00 
Centro Cultural e Desportivo da Ordem € 2.500,00 
Clube de Ténis de Mesa de Lousada ---- € 1.000,00 
Lousada Académico Clube – Patinagem Artística 
 ---------------------------------------------------------- € 1.250,00 
Associação de Artes Marciais e Desportos de 
Combate do Vale do Sousa  ------------------- € 500,00 
ADLousada – Associação Desportiva de Lousada €  
Aparecida Futebol Clube  -------------------- € 3.500,00 
Associação Pais e Encarregados de Educação 
da Escola Básica e Secundária de Lustosa (Clube 
Federado de Basquetebol - “Nogueira Basket”)€ 1.0  
 

Aprovar Unanimidade 

 


	EDITAL nº. 133/DAF/2016
	Publicidade das deliberações tomadas pela Câmara Municipal
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Proc. n.º 1/L/76 – Alteração ao lote n.º 13 do Alvará de Loteamento n.º10/77, em nome de João José da Silva, sito em Travessa das Pereiras, n.º 15 e 35, freguesia de Vilar do Torno e Alentém (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 11/05/2016, exarado na informação técnica datada de 09/05/2016).
	Unanimidade
	Aprovar 
	Aprovar a substituição da hipoteca do lote 73 pela hipoteca da fração E, do lote nº. 8, comércio com 164m2, inscrita sob o artº. matricial nº. 4086, da União de Freguesias de Lustosa e Barrosas (Stº. Estevão) e descrito na Conservatória do registo Predial sob o nº. 484/19940331-E (Lustosa)
	Proc. n.º 16/L/91 - Alteração ao Alvará de Loteamento n.º1/93, em nome de Taipimóvel – Empreendimentos Imobiliários, Lda, sito no lugar de Rego, freguesia da União das freguesias de Lustosa e Barrosas (St.º Estevão) (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 11/05/2016, exarado na informação técnica datada de 09/05/2016). (Assunto presente na reunião de Câmara de 20/07/2015).
	Unanimidade
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Informação n.º 1931/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar nos artº.s 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 – Maria Rosa da Silva Martins – Sousela (consumidor n.º 15231)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2266/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar nos artº.s 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 – Jacinta Fátima Machado Ferreira – Lustosa (consumidor n.º 17240)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 3112/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos artº.s 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 – Maria Alice Oliveira Soares Vieira – Aveleda (consumidor n.º 17536)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 3206/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos artº.s 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 – Adão de Jesus Mendes – Cristelos (consumidor n.º 12326)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2789/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar nos artº.s 22.º e 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) por insuficiência económica – Maria Antónia Barbosa da Mota – Lodares (Utente n.º 5804)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 3044/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos artº.s 22.º e 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); – Joaquim João Quintela Ribeiro – Cristelos (utente n.º 22124)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2822/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos artº.s 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 – Joaquim Nogueira Pinto (consumidor n.º 3111)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 1930/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar nos artº.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 por insuficiência económica – Maria Joaquina Barbosa Teixeira Pacheco – Nespereira (consumidor n.º 4228)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2683/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos artº.s 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 – António Joaquim Leal Moreira - Cristelos (consumidor n.º 70).
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2147/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos artº.s 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 Graça Sousa Freire - Silvares (utente n.º 24501)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2686/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos artº.s 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 – Silvina Paula Teixeira Gonçalves - Torno (consumidor n.º 20400)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2382/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar nos artº.s 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 – Maria José Ferreira Sousa – Lustosa (consumidor n.º 8764)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 1928/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar nos artº.s 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 – Maria Engrácia Teles de Brito – Sousela (consumidor n.º 17771)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 1944/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar nos artº.s 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 – Maria Manuela Santos Silva – Cernadelo (consumidor n.º 8748)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2137/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos artº.s 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 – Maria Emília Melo Barbosa - Cristelos (consumidor n.º 673)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2106/16 – Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no artigo 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) - “Deferimento do pedido para água, saneamento e RSU” - Família Numerosa – Regina Maria Couto Mendes - Meinedo (consumidor n.º 15913)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2232/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos artº.s 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 – Tiago Gimenez Monteiro - Cernadelo (consumidor n.º 17151)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2161/16 – “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 do indeferimento do pedido de isenção da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – António Ribeiro Moreira Silva - Meinedo (consumidor n.º 7708)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2272/16 – “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); – Luís Fernando Gonçalves Machado - Cernadelo (utente n.º 3337)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2298/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); – Manuel Bessa – Meinedo (utente n.º 8822)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2238/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos artº.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 – Ana dos Anjos Magalhães Teixeira - Lustosa (consumidor n.º 17830)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2149/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); – Maria Conceição Ferreira Magalhães – Cernadelo (utente n.º 3264)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2283/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos artº.s 22.º e 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); – Agostinho Magalhães Sousa - Cernadelo (utente n.º 3215)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2702/16 – “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 da tarifa de disponibilidade de saneamento” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de saneamento por insuficiência económica – Maria de Fátima Pacheco Peixoto – Figueiras (utente n.º 5131)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2301/16 – “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 – Deolinda Sousa Silva – Lustosa  (consumidor n.º 8752)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2938/16 – “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” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de redução de 50% da tarifa de disponibilidade de água por insuficiência económica – Maria Bernardete Moreira Magalhães – Nevogilde (consumidor n.º 20414)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2827/16 – “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 – Belmiro Pinto – Lodares (consumidor n.º 20130)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	. Informação n.º 2946/16 – “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 Ribeiro Pereira Mendonça – Vilar do Torno e Alentém (consumidor n.º 16564)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2296/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por 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 – Maria Helena Rodrigues Couto – Meinedo (consumidor n.º 13979)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2698/16 – “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 – Camila Vilaça Marinho – Cristelos (consumidor n.º 127)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2389/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar nos artº.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 Glória Alves Cunha – Pias (consumidor n.º 19846)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 2386/16 – Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no artigo 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) - “Deferimento do pedido para água, saneamento e RSU” - Família Numerosa – Luís Celso Silva Pacheco - Lustosa (consumidor n.º 15853)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 1879/16 – “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); – Maria Aurora Magalhães Sousa Vilaça – Cernadelo (utente n.º17981).
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 1884/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por 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 – Maria José Martins de Carvalho Chamusca – Cristelos (consumidor n.º 23)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 34/16 e 2959/16 – “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); – Maria Glória Mendes Pinto – Torno (utente n.º 19651)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 337/DOMA/16 – “Acesso à EB1/JI de Boavista – Silvares desde o entroncamento da E.M. 605 à E.N. 207 – Beneficiação da Rua Fonte de St.º António.” – Aprovação do Projeto de Execução
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 384/DOMA/16 – “Aquisição de terreno para a construção de caminho de servidão e ampliação do Campo de Futebol de Macieira.” – Aprovação da minuta do protocolo de acordo a celebrar entre o Município de Lousada e Margarida Emília Leite de Melo e respetivas contrapartidas
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	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 386/DOMA/16 – “Aquisição de terreno para a construção de caminho de servidão e ampliação do Campo de Futebol de Macieira.” – Aprovação da minuta do protocolo de acordo a celebrar entre o Município de Lousada e Inácio Leite de Melo e respetivas contrapartidas
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