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1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Cláusulas contratuais relativas ao empréstimo até 
795.000,00€-Requalificação de Equipamentos 
Desportivos. 

Aprovar Maioria, com 
3 abstenções 

Cláusulas contratuais relativas ao empréstimo até 
2.200.000,00€-Requalificação da Rede Viária 
Municipal  

Aprovar Maioria, com 
3 abstenções 

 
 
 

2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 5448/16 – “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 Armanda 
Coelho Morais – Sousela (utente n.º 14223) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

2.2. Informação n.º 5547/16 – “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” – Hostílio 
José Magalhães – Aveleda (utente n.º 747) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 4201/16 – 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 Inês Ferreira 
Costa – Meinedo (consumidor n.º 6221) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 4189/16 - 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 água” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido de 
redução de 50% da tarifa de disponibilidade de 
água por insuficiência económica – Maria 
Engrácia Silva Almeida – Cernadelo (consumidor 
n.º 3229) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 4257/16 – 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); 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

“Isenção das tarifas de disponibilidade de água 
e saneamento” - Aprovação da proposta para 
deferimento do pedido de isenção total das 
tarifas de disponibilidade de água e saneamento 
por insuficiência económica – Paulo Rodrigo 
Marques Mota – Lodares (consumidor n.º 8732) 
Informação n.º 5447/16 – “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) – Laurinda Pereira 
Pacheco – Laurinda Pereira Pacheco (Utente n.º 
6575) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5546/16 – “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 Adelaide Alves 
Silvestre – Lodares (utente n.º 262) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 4046/16 – 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” – 
Informação n.º 1829/16 - Aprovação da proposta 
para deferimento do pedido de redução de 50% 
da tarifa de disponibilidade de água e 
saneamento por insuficiência económica – 
Alexandrina Jesus Bessa Matias – Caíde de Rei 
(consumidor n.º 12904) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5000/16 – 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 – Manuel Gonçalves 
Ribeiro – Macieira (consumidor n.º 15693) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 4998/16 – 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 – José Manuel Pacheco 
Pereira – Lustosa (consumidor n.º 16152) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 4099/16 – “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” - 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Manuel António 
Teixeira Bessa Meinedo (consumidor n.º 17849). 
Informação n.º 4083/16 – 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 – Sílvia 
Cristina Carneiro Magalhães – Lustosa 
(Consumidor n.º 12150) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 4104/16 – “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) – Francisco Jorge 
Ferreira Pacheco – Meinedo (Utente n.º 7566). 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 4107/16 – “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) – António Costa Teixeira 
– Meinedo (Utente n.º 7011). 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 4655/16 – “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 Fernando 
Pereira Martins – Lustosa (Utente n.º 7157). 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5057/16 – “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 Luísa Ferreira 
Mendes – Nevogilde (Utente n.º 10588) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 4114/16 – “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% das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Maria Lurdes Santos – 
Torno (consumidor n.º 9717) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 4474/16 – “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 das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Maria Orizia 
Magalhães – Cristelos (consumidor n.º 1429) 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Informação n.º 4494/16 – “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 Conceição 
Silva Sousa – Nevogilde (Utente n.º 212) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 101/LMS/DAJRH/2016 – “Proposta 
para a Aprovação de Regulamento de Serviço 
de Gestão de Resíduos Urbanos) 

Aprovar e submeter a 
inquérito público 

Maioria, com 
3 abstenções 

Proposta para a Assembleia Geral da Rima – 
Resíduos Industriais e Meio Ambiente, S.A. 

Aprovar o sentido de voto do 
Município de Lousada Unanimidade 

Informação n.º 526/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 da abertura de 
Concurso Público no valor de 
€ 175.566,70, bem como o 
Programa de Concurso, 
Caderno de Encargos, 
Programa Preliminar, Júri do 
Procedimento e repartição 
de encargos 

Unanimidade 

Informação n.º 512/DOMA/16 – “Concurso 
Público Internacional - Fornecimento de 
Luminárias LEDS.” – Ratificação do despacho 

Aprovação dos 
esclarecimentos prestados 
aos interessados e respetivo 
envio dos mesmos 

Unanimidade 

Informação n.º 527/DOMA/16 – “Agrupamento 
de Entidades Adjudicantes – Fornecimento de 
Energia.” 

Aprovação das peças de 
procedimento e assunção 
de compromissos plurianuais 

Unanimidade 

Informação n.º 521/DOMA/16 – “Redes de 
Drenagem das Bacias M20, M21, M22, M22A, 
M23, M24, M25, M26A, M26B e M27.” 

Aprovação da execução da 
garantia bancária por não 
execução dos trabalhos de 
reparação, no valor de 
7.939,30€ 

Unanimidade 

Informação n.º 528/DOMA/16 – “Beneficiação do 
CM 1156 desde a Rotunda da Juventude à E.N. 
106 em Lodares.” 

Aprovar o Projeto de 
Execução, bem como a 
aprovação da abertura de 
Concurso Público no valor de 
€ 296.109,55, Programa de 
Concurso, Caderno de 
Encargos, Programa 
Preliminar, Júri do 
Procedimento e respetiva 
repartição de encargos 

Unanimidade 

Informação n.º 529/DOMA/16 – “Beneficiação da 
E.M. 561 desde a E.N. 207 (Ordem) à E.N. 106 
(Sousela).” 

Aprovar a abertura de 
Concurso Público no valor de 
€ 737.657,82, Programa de 
Concurso, Caderno de 
Encargos, Programa 
Preliminar, Júri do 
Procedimento e respetiva 
repartição de encargos 

Unanimidade 

Informação n.º 530/DOMA/16 – “Reparações de 
pavimentos a tapete betuminoso.” 

Aprovar o Projeto de 
Execução, bem como a 
aprovação da abertura de 
Concurso Público no valor de 
€ 185.725,00, Programa de 
Concurso, Caderno de 
Encargos, Programa 
Preliminar e Júri do 
Procedimento 

Unanimidade 



 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação nº. 96/2016 - Atualização do valor da 
renda em regime de arrendamento apoiado de 
dois arrendatários do Empreendimento de 
Habitação Social de Meinedo. 

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 bem como 
atribuição de livros e material escolar (escalão 1) 
ao aluno Marco António Silva Ferreira (E.B.1 
Campo) para o ano letivo 2016/2017 

Aprovar Unanimidade 

Ação Social Escolar / Auxílios Económicos – 
Aprovação da modalidade de reembolso do 
valor atribuído aos alunos subsidiados (escalão A 
e B) que frequentarão no próximo ano letivo o 1.º 
ciclo do ensino público para a aquisição dos 
manuais escolares e material escolar.– 
Informação nº. 5945/16 

Aprovar Unanimidade 

Transportes Escolares 2016/2017 – Proposta para 
que se continue a aplicar os 3km aos pedidos de 
transporte por parte dos alunos oriundos do nosso 
concelho, independentemente da escola ter ou 
não refeitório 

Aprovar Unanimidade 

Transportes Escolares 2016/2017 – Proposta para 
que se aplique a mesma fórmula de capitação 
(escalão do abono de família) para os alunos até 
ao 9.º ano, que comprovem carência 
económica. 

Aprovar Unanimidade 

Transportes Escolares 2016/2017 – Pedido de 
autorização para a aquisição de serviços de 
transporte escolar em serviço público de 
transporte regular 

Aprovar Unanimidade 

Associações do Concelho de Lousada – 
atribuição de subsídio a diversas associações do 
concelho, destinado a apoiar as necessidades 
decorrentes da execução dos seus planos anuais 
de atividades 

Aprovar Unanimidade 

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Lousada – atribuição de subsídio 
no valor de 27.000,00€ a ser pago em 6 tranches 
de 4.500,00€ cada 

Aprovar Unanimidade 
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	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 4655/16 – “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 Fernando Pereira Martins – Lustosa (Utente n.º 7157).
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 5057/16 – “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 Luísa Ferreira Mendes – Nevogilde (Utente n.º 10588)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 4114/16 – “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% das tarifas de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – Maria Lurdes Santos – Torno (consumidor n.º 9717)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 4474/16 – “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 das tarifas de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – Maria Orizia Magalhães – Cristelos (consumidor n.º 1429)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 4494/16 – “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 Conceição Silva Sousa – Nevogilde (Utente n.º 212)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 101/LMS/DAJRH/2016 – “Proposta para a Aprovação de Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos)
	Maioria, com 3 abstenções
	Aprovar e submeter a inquérito público
	Aprovar o sentido de voto do Município de Lousada
	Proposta para a Assembleia Geral da Rima – Resíduos Industriais e Meio Ambiente, S.A.
	Unanimidade
	Aprovação da abertura de Concurso Público no valor de € 175.566,70, bem como o Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Programa Preliminar, Júri do Procedimento e repartição de encargos
	Informação n.º 526/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.”
	Unanimidade
	Aprovação dos esclarecimentos prestados aos interessados e respetivo envio dos mesmos
	Informação n.º 512/DOMA/16 – “Concurso Público Internacional - Fornecimento de Luminárias LEDS.” – Ratificação do despacho
	Unanimidade
	Aprovação das peças de procedimento e assunção de compromissos plurianuais
	Informação n.º 527/DOMA/16 – “Agrupamento de Entidades Adjudicantes – Fornecimento de Energia.”
	Unanimidade
	Aprovação da execução da garantia bancária por não execução dos trabalhos de reparação, no valor de 7.939,30€
	Informação n.º 521/DOMA/16 – “Redes de Drenagem das Bacias M20, M21, M22, M22A, M23, M24, M25, M26A, M26B e M27.”
	Unanimidade
	Aprovar o Projeto de Execução, bem como a aprovação da abertura de Concurso Público no valor de € 296.109,55, Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Programa Preliminar, Júri do Procedimento e respetiva repartição de encargos
	Informação n.º 528/DOMA/16 – “Beneficiação do CM 1156 desde a Rotunda da Juventude à E.N. 106 em Lodares.”
	Unanimidade
	Aprovar a abertura de Concurso Público no valor de € 737.657,82, Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Programa Preliminar, Júri do Procedimento e respetiva repartição de encargos
	Informação n.º 529/DOMA/16 – “Beneficiação da E.M. 561 desde a E.N. 207 (Ordem) à E.N. 106 (Sousela).”
	Unanimidade
	Aprovar o Projeto de Execução, bem como a aprovação da abertura de Concurso Público no valor de € 185.725,00, Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Programa Preliminar e Júri do Procedimento
	Informação n.º 530/DOMA/16 – “Reparações de pavimentos a tapete betuminoso.”
	Unanimidade
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Informação nº. 96/2016 - Atualização do valor da renda em regime de arrendamento apoiado de dois arrendatários do Empreendimento de Habitação Social de Meinedo.
	Unanimidade
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Ação Social Escolar – Isenção do pagamento da componente de refeição escolar bem como atribuição de livros e material escolar (escalão 1) ao aluno Marco António Silva Ferreira (E.B.1 Campo) para o ano letivo 2016/2017
	Unanimidade
	Aprovar
	Ação Social Escolar / Auxílios Económicos – Aprovação da modalidade de reembolso do valor atribuído aos alunos subsidiados (escalão A e B) que frequentarão no próximo ano letivo o 1.º ciclo do ensino público para a aquisição dos manuais escolares e material escolar.– Informação nº. 5945/16
	Unanimidade
	Aprovar
	Transportes Escolares 2016/2017 – Proposta para que se continue a aplicar os 3km aos pedidos de transporte por parte dos alunos oriundos do nosso concelho, independentemente da escola ter ou não refeitório
	Unanimidade
	Aprovar
	Transportes Escolares 2016/2017 – Proposta para que se aplique a mesma fórmula de capitação (escalão do abono de família) para os alunos até ao 9.º ano, que comprovem carência económica.
	Unanimidade
	Aprovar
	Transportes Escolares 2016/2017 – Pedido de autorização para a aquisição de serviços de transporte escolar em serviço público de transporte regular
	Unanimidade
	Aprovar
	Associações do Concelho de Lousada – atribuição de subsídio a diversas associações do concelho, destinado a apoiar as necessidades decorrentes da execução dos seus planos anuais de atividades
	Unanimidade
	Aprovar
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lousada – atribuição de subsídio no valor de 27.000,00€ a ser pago em 6 tranches de 4.500,00€ cada
	Unanimidade
	Aprovar

