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1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos  
 

Aprovar e submeter a 
apreciação do Órgão 
Deliberativo 

Maioria e 
abstenção 
dos senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

1ª Revisão ao Orçamento da Receita 
Aprovar e submeter a 
apreciação do Órgão 
Deliberativo 

Maioria e 
abstenção 
dos senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

1ª Revisão ao Orçamento da Despesa 
Aprovar e submeter a 
apreciação do Órgão 
Deliberativo 

Maioria e 
abstenção 
dos senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Prestação de Contas Consolidadas 2015 
Aprovar e submeter a 
apreciação do Órgão 
Deliberativo 

Maioria e 
abstenção 
dos senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Contratação de Empréstimo de Médio e Longo 
Prazo até 795.000,00€, destinado ao 
financiamento do projeto de investimentos na 
Requalificação de Equipamentos Desportivos 

Aprovar e submeter a 
apreciação do Órgão 
Deliberativo 

Maioria e 
abstenção 
dos senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Contratação de Empréstimo de Médio e Longo 
Prazo até 2.200.000,00€, destinado ao 
financiamento do projeto de investimentos na 
Requalificação da Rede Viária Municipal 

Aprovar e submeter a 
apreciação do Órgão 
Deliberativo 

Maioria e 
abstenção 
dos senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

 
 
2. DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO URBANISTICO  

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 9/L/02 – Alteração ao lote n.º 1 do 
Alvará de Loteamento n.º1/2009, em nome de 
Carlos Manuel Ferreira Pereira, sito no lugar de 
Sobreira, freguesia de Caíde de Rei (Despacho 
proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 
16/06/2016, exarado na informação técnica 
datada de 14/06/2016) 
 

Aprovar  Unanimidade 



 

Proc. n.º 7/L/06 – Alteração ao lote n.º 1 do 
Alvará de Loteamento n.º4/08, em nome da 
empresa “Santiago – Sociedade de Organização 
de Importação e Exportação, Lda.”, sito no lugar 
de Várzea, União das freguesias de Silvares, Pias, 
Nogueira e Alvarenga (Despacho proferido pelo 
Sr. Presidente da Câmara em 16/06/2016, 
exarado na informação técnica datada de 
14/06/2016) 

Aprovar  Unanimidade 

Correção Material do PDM de Lousada – 
Aprovação do relatório de fundamentação. 

Aprovar e submeter a 
apreciação do Órgão 
Deliberativo 

Unanimidade 

 
 

 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 430/16 – “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 – Maria Júlia Cunha 
Ferraz – Meinedo (consumidor n.º 18384). 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 2885/16 – “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 – Maria Emília Rodrigues 
– Nevogilde (consumidor n.º 15572). 

Concordar com o proposto Unanimidade 

4.3. Informação n.º 3622/16 – “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 50% da tarifa 
de disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Maria Arminda Ferreira 
– Cernadelo (consumidor n.º 10290) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

4.4. Informação n.º 3620/16 – “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 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

insuficiência económica – Maria do Céu Bessa 
Mendes – Nevogilde (consumidor n.º 19841) 
4.5. Informação n.º 3611/16 – “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 – Ana Carina Pinto 
Barbosa – Silvares (consumidor n.º 13555) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 3617/16 – “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 Celeste Dias 
Pereira – Nevogilde (consumidor n.º 3323) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 3561/16 – “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 – Marília Sá Lopes – 
Meinedo (consumidor n.º 13092) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 3566/16 – “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 por insuficiência 
económica – Armando Ferreira Sousa – Meinedo 
(consumidor n.º 18850) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 3616/16 – “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 – Carla Marisa Silva 
Meneses - Lustosa (consumidor n.º 9565) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 3563/16 – “Redução da tarifa de 
RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social Concordar com o proposto Unanimidade 



 

por se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do 
Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Madalena 
Alves Magalhães Mesquita - Meinedo (utente n.º 
21720) 
Informação n.º 3605/16 – “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 – António Nunes Sousa - 
Nevogilde (consumidor n.º 10014) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 3614/16 – “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 Emília Ribeiro 
Torres – Cernadelo (consumidor n.º 11957) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 3606/16 – “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 – Cristina Conceição 
Teixeira Gonçalves - Cernadelo (consumidor n.º 
13090) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 452/DOMA/16 – “Construção da 
Capela Mortuária de Cernadelo.” – Aprovação 
de atribuição de subsídio no valor de € 29.792,00 
à Junta de Freguesia de Cernadelo e Lousada (S. 
Miguel e St.ª Margarida) 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 453/DOMA/16 – “Autorização de 
Constituição de Servidão Administrativa de 
Aqueduto.” – Aprovação minuta 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 476/DOMA/16 – “Início de 
procedimento para delimitação das ARU – Áreas 
de Regeneração Urbana.” 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 477/DOMA/16 – “Execução de 
infraestruturas de rede pública de abastecimento 
de água e drenagem de águas residuais – Alvará 
de Loteamento 17/L/2000 (Processo 10/L/99).” – 
Aprovação da minuta de protocolo a celebrar 
entre o Município de Lousada e a Hidrimpact – 
Materiais de Embalagens e Fixação, Unipessoal, 
Lda e respetivas contrapartidas 

Aprovar Unanimidade 



 

 
Informação n.º 478/DOMA/16 – “Execução de 
infraestruturas de rede pública de abastecimento 
de água e drenagem de águas residuais – 
Loteamento 5/L/99.” – Aprovação da minuta de 
protocolo a celebrar entre o Município de 
Lousada e Banco Invest, S.A. e respetivas 
contrapartidas 
 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 479/DOMA/16 – “Candidatura ao 
PDR 2020 – Prédio Rústico Monte do Crasto – 
Plano de Gestão Florestal.” – Aprovação final 

Aprovar e submeter a 
aprovação da Assembleia 
Municipal 

Unanimidade 

 
 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proposta de aprovação de minuta de Protocolo 
de Colaboração entre a Direção-Geral dos 
Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas 
e o Município de Lousada 
 

Aprovar Unanimidade 

. Informação n.º 86/2016 – Reajuste do valor da 
renda em regime de arrendamento apoiado do 
arrendatário Maximino Augusto Martins Alves - 
Empreendimento de Habitação Social de Lustosa 
 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 87/2016 - Atualização do valor da 
renda em regime de arrendamento apoiado de 
dezasseis arrendatários dos Empreendimentos de 
Habitação Social de Lustosa, Cernadelo e 
Meinedo 
 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 5177/2016 – Realojamento de 10 
agregados familiares nos Empreendimentos de 
Habitação Social de Lustosa, Cernadelo e 
Meinedo 
 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 4970/2016 – Proposta de 
atribuição de subsídio à Associação “Ao 
Encontro das Raízes”, no valor de 450,00€, 
destinado a apoiar atividades a realizar com 18 
crianças/jovens das Habitações Sociais 
Municipais 
 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 
 



 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
AFAL – Atribuição de um subsídio no valor de 
€2.000,00, destinado a apoiar o seu plano de 
atividades 

Aprovar Unanimidade 

Associações do Concelho – Atribuição de um 
subsídio unitário de €1.000,00 a várias 
associações do concelho, destinado a apoiar os 
seus planos de atividades 

Aprovar Unanimidade 

AHBV Lousada – Atribuição de um subsídio 
mensal no valor de €1.206,05, pago durante 60 
meses e com início em julho de 2016, destinado à 
aquisição de uma Ambulância do Tipo B. 

Aprovar Unanimidade 
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	Informação n.º 3563/16 – “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 Madalena Alves Magalhães Mesquita - Meinedo (utente n.º 21720)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 3605/16 – “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 – António Nunes Sousa - Nevogilde (consumidor n.º 10014)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 3614/16 – “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 Emília Ribeiro Torres – Cernadelo (consumidor n.º 11957)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 3606/16 – “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 – Cristina Conceição Teixeira Gonçalves - Cernadelo (consumidor n.º 13090)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 452/DOMA/16 – “Construção da Capela Mortuária de Cernadelo.” – Aprovação de atribuição de subsídio no valor de € 29.792,00 à Junta de Freguesia de Cernadelo e Lousada (S. Miguel e St.ª Margarida)
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 453/DOMA/16 – “Autorização de Constituição de Servidão Administrativa de Aqueduto.” – Aprovação minuta
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 476/DOMA/16 – “Início de procedimento para delimitação das ARU – Áreas de Regeneração Urbana.”
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 477/DOMA/16 – “Execução de infraestruturas de rede pública de abastecimento de água e drenagem de águas residuais – Alvará de Loteamento 17/L/2000 (Processo 10/L/99).” – Aprovação da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Lousada e a Hidrimpact – Materiais de Embalagens e Fixação, Unipessoal, Lda e respetivas contrapartidas
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 478/DOMA/16 – “Execução de infraestruturas de rede pública de abastecimento de água e drenagem de águas residuais – Loteamento 5/L/99.” – Aprovação da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Lousada e Banco Invest, S.A. e respetivas contrapartidas
	Unanimidade
	Aprovar
	Aprovar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal
	Informação n.º 479/DOMA/16 – “Candidatura ao PDR 2020 – Prédio Rústico Monte do Crasto – Plano de Gestão Florestal.” – Aprovação final
	Unanimidade
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Proposta de aprovação de minuta de Protocolo de Colaboração entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e o Município de Lousada
	Unanimidade
	Aprovar
	. Informação n.º 86/2016 – Reajuste do valor da renda em regime de arrendamento apoiado do arrendatário Maximino Augusto Martins Alves - Empreendimento de Habitação Social de Lustosa
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação nº. 87/2016 - Atualização do valor da renda em regime de arrendamento apoiado de dezasseis arrendatários dos Empreendimentos de Habitação Social de Lustosa, Cernadelo e Meinedo
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação nº. 5177/2016 – Realojamento de 10 agregados familiares nos Empreendimentos de Habitação Social de Lustosa, Cernadelo e Meinedo
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação nº. 4970/2016 – Proposta de atribuição de subsídio à Associação “Ao Encontro das Raízes”, no valor de 450,00€, destinado a apoiar atividades a realizar com 18 crianças/jovens das Habitações Sociais Municipais
	Unanimidade
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	AFAL – Atribuição de um subsídio no valor de €2.000,00, destinado a apoiar o seu plano de atividades
	Unanimidade
	Aprovar
	Associações do Concelho – Atribuição de um subsídio unitário de €1.000,00 a várias associações do concelho, destinado a apoiar os seus planos de atividades
	Unanimidade
	Aprovar
	AHBV Lousada – Atribuição de um subsídio mensal no valor de €1.206,05, pago durante 60 meses e com início em julho de 2016, destinado à aquisição de uma Ambulância do Tipo B.
	Unanimidade
	Aprovar

