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1.ORGÃOS AUTÁRQUICOS 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015 
1. Associação de Hóquei de Lousada: 

a. Equipa de Sub-15, pela conquista do 
título de Campeão Nacional de Hóquei em 
Campo; 

b. Equipa de Sub-18, pela conquista do 
título de Campeão Nacional de Hóquei em 
Campo; 

c. Equipa Seniores Masculinos pela 
conquista do título de Campeão Nacional de 
Hóquei em Campo; 

d. Atletas Pedro Valinhas e José Barros 
por terem sido eleitos para a “Dream Team” 
no Campeonato Nacional de Hóquei em 
Campo Sub-13; 

e. Atletas Gonçalo Marques, Vítor 
Pereira e José Barros por terem sido eleitos 
para a “Dream Team” no Campeonato 
Nacional de Hóquei Indoor Sub-13; 

f. Atletas João Valinhas e Carlos 
Magalhães por terem sido eleitos para a 
“Dream Team” pelo Campeonato Nacional 
de Hóquei em Campo; 

g. Atleta Rafael Oliveira, por ter sido 
eleito o melhor guarda-redes do Campeonato 
Nacional de Hóquei em Campo Sub-18. 
 

Aprovar atribuição de votos 
de louvor Unanimidade 

ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016 
1. Ad Lousada: 

a. Escalão seniores, pela conquista do 
título de Campeão da 2.ª divisão distrital da 
AFP/subida à 1.ª divisão distrital da AFP; 

b. Equipa de Sub-10, pela conquista do 
título de Campeão série 8 da AFP. 
2. ARD Macieira (escalão juniores), pela 
conquista do título de Campeão de 
série/subida à 1.ª divisão distrital da AFP. 
3. CCD Ordem (escalão iniciados), pela 
conquista do título de Campeão da 2.ª 
divisão distrital da AFP/subida à 1.ª divisão 
distrital da AFP. 
4. GACER – Grupo Associativo de Cultura 
e Estudos Recreativos de Sousela 
(escalão seniores), pela conquista do título 
de Campeão da 2.ª divisão distrital da 
AFP/subida à 1.ª divisão distrital da AFP. 
5. Centro Cultural, Recreativo e 
Desportivo “Águias de Figueiras”, pela 
conquista do título de Campeão da AFAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovar atribuição de votos 
de louvor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unanimidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. ADR Aveleda, pela conquista do título de 
Campeão da Taça Trivela. 
7. ADC Lodares, pela conquista do título de 
Campeão da Taça Lousadense. 
8. Juventude Hóquei Clube: 

a. Atleta Diogo Fernando da Silva 
Ribeiro por ter sido eleito para a “Dream 
Team”, no campeonato nacional de hóquei 
em campo sub 13; 

b. Atletas Afonso Eduardo Bragança M. 
Azevedo Caramalho, Jorge Samuel Babo 
Faria, Pedro Manuel Ferreira Machado e 
Vasco Fernando da Silva Ribeiro por 
representarem a Seleção Nacional no 
Campeonato de Espanha Seleções 
Autonómicas Sub-18 Masculinos; 

c. Atleta Afonso Eduardo Bragança M. 
Azevedo Caramalho por representar a 
Seleção Nacional no Campeonato de 
Espanha Seleções Autonómicas Sub-16 
Masculinos; 

d. Atleta Sara Elisabete da Silva Ribeiro 
por representar a Seleção Nacional no 
EuroHockey 5s Future – Heroes Cup Sub-16 
Feminino; 

e. Atleta Afonso Eduardo Bragança M. 
Azevedo Caramalho por representar a 
Seleção Nacional no EuroHockey 5s Future 
– Heroes Cup Sub-16 Masculino 

f. Atletas Afonso Eduardo Bragança M. 
Azevedo Caramalho, Pedro Manuel 
Ferreira Machado e Vasco Fernando da 
Silva Ribeiro por representarem a Seleção 
Nacional no EuroHockey U18 Championship 
III, Boys. 
9. Associação de Hóquei de Lousada: 

a. Equipa Sub-11, pela conquista do titulo 
de Campeões Nacionais de Hockey 5 – 
Benjamins; 

b. Equipa Sub-13, pela conquista do título 
de Campeão Nacional de Hóquei em Campo; 

c. Equipa Sub-15, pela conquista do título 
de Campeão Nacional de Hóquei em Campo; 

d. Equipa Sub-15, pela conquista do título 
de Campeão Nacional de Hóquei Indoor; 

e. Equipa Sub-18, pela conquista do título 
de Campeão Nacional de Hóquei em Campo; 

f. Equipa Seniores Masculinos, pela 
conquista do título de Campeão Nacional de 
Hóquei em Campo, pelo 1.º lugar do 
Eurohockey Club Champions Challenge II 
(Lousada) – Men e pela conquista da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovar atribuição de votos 
de louvor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unanimidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Supertaça de Portugal “Carlos Fernandes”; 
g. Atleta Gonçalo Marques por ter sido 

eleito para a “Dream Team” do Campeonato 
Nacional de Hóquei em Campo Sub-11; 

h. Atletas Gonçalo Marques, Vítor Pereira 
e José Barros por terem sido eleitos para a 
“Dream Team”, do campeonato de Hóquei 
em Campo Sub-13; 

i. Atletas Marco Moreira, José Miguel 
Barros e Gonçalo Marques por terem sido 
eleitos para a “Dream Team”, pelo 
Campeonato Nacional Hóquei em Campo; 

j. Atleta Marco Moreira, por ter sido 
nomeado para a “Dream Team” pela CNH 
Indoor Sub-15; 

k. Atleta José Diogo Marques, pelo título 
de melhor jogador do Campeonato Nacional 
de Hóquei em Campo; 

l. Atleta Rafael Oliveira, pelo título de 
melhor guarda-redes no Campeonato 
Nacional de Hóquei Indoor Sub-18; 

m. Atleta José Diogo Marques, pelo título 
de melhor jogador do Campeonato Nacional 
de Hóquei Indoor Sub-18; 

n. Atleta Bruno Santos, pelo título de 
melhor marcador do Campeonato Nacional 
de Hóquei Indoor. 
10. Lousada Séc. XXI: 

a. Atleta António Fernando Pinto pela 
conquista do: 

i. 2.º lugar aos 1500m livres e 3.º lugar 
aos 400m estilos aquando a sua 
representação na Seleção Nacional 
Júnior de Portugal no XXXII Meeting 
Internacional do Porto; 
ii. Título de Campeão Nacional de 400m 
estilos de juvenis A e 3.º lugar aos 200m 
bruços no Campeonato Nacional de 
juvenis, Juniores e Absolutos; 
iii. Título de Campeão Nacional aos 800 
livres e 1500 livres em Juniores B no 
Campeonato Nacional de Juvenis, 
Juniores e Absolutos; 
iv. 2.º lugar aos 400m livres e 1500 livres 
no VII Meeting Internacional da Póvoa do 
Varzim; 
v. Título de Campeão aos 1500m livres e 
Vice-Campeão aos 800m livres no IX 
Meeting Internacional de Coimbra; 
vi. Título de Campeão Nacional Juniores 
B em 1500 livres, 2.º lugar em absolutos 
e 3.º lugar em 800m livres no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovar atribuição de votos 
de louvor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unanimidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Campeonato Nacional; 
vii. Título de Campeão aos 400m estilos, 
2.º lugar aos 200m estilos e 3.º lugar aos 
200m mariposa no Campeonato 
Regional de juvenis e absolutos; 
viii. Título de Campeão aos 
400,800,1500m livres e 400m estilos, 2.º 
lugar aos 200m estilos e 3.º lugar aos 
200m livres no Campeonato Regional de 
juvenis juniores e seniores; 
ix. 2.º lugar aos 400, 800 e 1500m livres 
no Torneio Nadador Especialista 
TURBO/ANNP. 

b. Atleta José Ricardo Sousa, pelo título 
do Vice-campeão aos 400m Estilo 

em Juniores no Campeonato Nacional de 
juvenis, juniores e absoluto. 

c. Atleta Mafalda Joana Oliveira, pela 
conquista do: 

i. 3.º lugar aos 100m bruços no 
Campeonato Nacional de infantis; 
ii. 3.º lugar aos 200m costas no 
Campeonato Nacional de juvenis, 
juniores e absoluto; 
iii. Título de Campeã aos 200m bruços, 
de Vice-campeã aos 100m bruços e 
200m estilos no Torneio Zonal de 
Juvenis; 
iv. Título de Campeã aos 400m estilos, 
2.º lugar aos 200m costas, 100m bruços, 
200m bruços e 200m estilos no 
Campeonato Regional de Infantis; 
v. Título de Campeã aos 100 e 200m 
estilos e 2.º lugar aos 200m mariposa e 
400m estilos no Campeonato Regional 
de juvenis juniores e seniores 
vi. 3.º lugar aos 400m livres no Torneio 
Regional de Meio Fundo Infantil e Fundo 
Juvenis; 
vii. 3.º lugar aos 100 costas, 100 bruços 
e 100 mariposa no Torneio Nadador 
Completo Infantis e juvenis; 
viii. Título de Campeã aos 200m bruços, 
2.º lugar aos 200 costa e 200 estilos e 3.º 
lugar aos 400m estilos no Campeonato 
Regional de Juvenis e absolutos. 

d. Atleta Ana Catarina Magalhães pela 
conquista do: 

i. Título de campeã aos 200m livres e 2.º 
lugar aos 400m livres no Campeonato 
Regional de Infantis; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovar atribuição de votos 
de louvor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unanimidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ii. 3.º lugar aos 50m livres no 
Campeonato Regional de juvenis 
juniores e seniores. 
 

e. Atleta Ricardo Alexandre Marques 
pela conquista no 3.º lugar aos 50m bruços 
no Campeonato Regional de juvenis juniores 
e seniores. 

f. Ao atleta Marco António Pereira, pela 
conquista do 3.º lugar aos 200m livres no 
Torneio Regional de Meio Fundo Infantil e 
Fundo Juvenis. 

 
11. Ao atleta Manuel Coelho pelo título 
conquistado do 2.º lugar no campeonato 
individual de Boccia Sénior da Zona do 
Sousa. 
12. Ao atleta José Maria Lopes pelo título 
conquistado do 3.º lugar no campeonato 
individual de Boccia Sénior da Zona do 
Sousa. 
13. Ao atleta José Sousa Lopes pelo título 
conquistado do 4.º lugar no campeonato 
individual de Boccia Sénior da Zona do 
Sousa. 
 
14. À equipa constituídas pelos atletas do 
Movimento Sénior de Lustosa, José Maria 
Lopes, Albano Sousa, Boaventura 
Monteiro e Maria Emília pela conquista do 
título de Campeão no Campeonato por 
equipas de Boccia sénior do Vale do Sousa. 
 
15. Aos atletas José Joaquim Alves, 
Fernando Magalhães, Celeste Pereira, 
Rosa Couto e Helena Monteiro pelos 2.ºs 
lugares conquistados no 3.º Encontro de 
Boccia Sénior do CIM Tâmega e Sousa. 
16. Aos atletas Salvador Teixeira, Manuel 
Nunes, Manuel Coelho e Inês Nunes pelos 
3.ºs lugares conquistados no 3.º Encontro de 
Boccia Sénior do CIM Tâmega e Sousa. 
17. Aos atletas Salvador Teixeira, Salvador 
Pereira, Carlos Rodrigues, José Almiro 
Nogueira e Manuel Nunes pelos 3.ºs 
lugares conquistados na Taça de Portugal 
por equipas. 
18. Ao atleta José Maria Lopes pelo 3.º 
lugar conquistado no Campeonato Nacional 
Individual Fase Final. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovar atribuição de votos 
de louvor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unanimidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
19. Ao atleta Pedro Santos pela conquista 
do 1.º lugar por equipas no Campeonato 
Regional Norte de Duatlo Cross. 
20. À atleta Dolores Moniz Teixeira, 
residente na freguesia do Torno, Lousada, 
pela conquista dos títulos de: 

a. Campeã Nacional de Juniores de Pista 
Coberta na distância de 1500m; 

b. Campeã Nacional de Juniores de Pista 
ar livre na distância de 3000m; 

c. Vice-campeã de juniores de pista ar 
livre na distância de 1500m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aprovar atribuição de votos 
de louvor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unanimidade 

 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Concurso Público para a Contratação de 
Professores para a 
dinamização da AFD – AEC´s 

Aprovar Unanimidade 

 
 
3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 357/16 (RSP) – Certidão de 
compropriedade, em nome de José Alberto 
Magalhães da Rocha, sobre os prédios rústicos, 
sitos no lugar de Carrazedo, União das freguesias 
de Cristelos, Boim e Ordem (despacho proferido 
pelo Sr. Presidente da Câmara em 04/08/2016, 
exarado na informação técnica datada de 
03/08/2016) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 7/L/93 – Alteração ao lote n.º21 do 
Alvará de Loteamento n.º4/94, em nome de 
Joaquim Ferreira e Maria de Jesus, sito no lugar 
de Boavista, freguesia de Silvares, atual União das 
freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga 
(Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 03/08/2016, exarado na informação 
técnica datada de 03/08/2016) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 11/L/89 – Alteração aos lotes n.º(s) 12 e 
25 do Alvará de Loteamento n.º4/91, em nome 
de Carlos Teixeira de Sousa e Marina Sofia Lopes 
Fernandes, sito no lugar de Monte de Cima, 
freguesia do Torno (Despacho proferido pelo Sr. 
Presidente da Câmara em 03/08/2016, exarado 
na informação técnica datada de 03/08/2016) 
 

Aprovar Unanimidade 



 

Proc. n.º 3/L/07 – Alteração aos lotes n.º(s) 13, 14, 
15, 16, 17 e 18 do Alvará de Loteamento n.º5/08, 
em nome de Artur da Costa Teixeira & Filhos, 
Lda., sito no lugar da Estrada (rua Nova de 
Pereiró), freguesia de Pias, atual União das 
freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga 
(Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 04/08/2016, exarado na informação 
técnica datada de 04/08/2016) 

Aprovar Unanimidade 

 
 

 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 5797/16 – Pedido Novo - 
“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 Adriano Leite Teixeira 
– Aveleda 
(utente n.º 732) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5804/16 – Pedido Novo - 
“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) - José Augusto Lopes da Silva – 
Boim (utente n.º 1187) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 6182/16 – Renovação - 
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 Teresa Barbosa 
Moreira Rodrigues – Silvares (consumidor n.º 2573) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 6175/16 – Renovação - “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 
Maria Santos Dias – (utente n.º 4922) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 6150/16 – Renovação - “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 da 
Graça Sousa Freire – Silvares (utente n.º 24501) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 6180/16 – Pedido Novo - 
“Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR) – António Augusto Machado 
Leal – Nespereira (utente n.º 9820) 
Informação n.º 5828/16 – Renovação - “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) – Armando 
José Ferreira da Cunha – Macieira (utente n.º 
21364) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 6041/16 – Pedido Novo - 
“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 Lurdes Sousa – Caíde de 
Rei (utente n.º 23365) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 6016/16 – Renovação - “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) – Anaíde 
Silva Ferreira Cardoso – Cernadelo (utente n.º 
3458) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5974/16 – Pedido Novo - 
“Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR) – Maria de Fátima da Silva 
Barbosa Pereira – Nevogilde (utente n.º 23236) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5943/16 – Pedido Novo - 
“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) – 
Camila Glória Nunes Martins – Nevogilde (utente 
n.º 23223) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5930/16 – Pedido Novo - 
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 e RSU” - Família Numerosa – Albertina 
Nunes Freire – Lodares (Consumidor n.º 5089) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5926/16 – Pedido Novo - 
“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) – José Dias Magalhães – 
Nespereira (Utente n.º 9755) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5838/16 – Pedido Novo - 
“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 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

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 Carolina Moreira 
Gomes Silva – Meinedo (consumidor n.º 19740) 
Informação n.º 6042/16 - Renovação - “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 – Luís Alberto Pinho 
Teixeira – Figueiras (consumidor n.º 9871) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5802/16 – Renovação - “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). 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 1848/16 – Renovação - “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) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5625/16 – Pedido Novo - 
“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)– 
Madalena Maria Mesquita Moreira – Meinedo 
(Utente n.º 8375) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 540/DOMA/2016 - “Concurso 
Público Internacional - Fornecimento de 
Luminárias LEDS.” – Aprovação da lista de erros e 
omissões e envio aos interessados – Aprovação 
da prorrogação do prazo fixado para a 
apresentação das propostas até ao dia 
01/08/2016 e respetiva notificação aos 
interessados. – Ratificação do despacho 

Ratificar o despacho do Sr. 
Presidente datado de 
20/07/2016, que aprovou a 
lista de erros e omissões e 
respetivo envio, bem como a 
prorrogação do prazo fixado 
para apresentação de 
propostas 

Unanimidade 

Informação n.º 545/DOMA/2016 – “Agrupamento 
de Entidades Adjudicantes – Fornecimento de 
energia” – Retificação da deliberação da Exma. 
Câmara de 18/07/2016 

Retificação da deliberação 
da Exma. Câmara de 
18/07/2016, no que respeita 
à autorização para a 
assunção do compromisso 
plurianual do fornecimento 
de energia 

Unanimidade 

Informação n.º 550/DOMA/2016 – “Beneficiação 
de Parques de Jogos” – Aprovação de projeto 
de execução e abertura de concurso público – 
Ratificação do despacho 

Ratificar o despacho do Sr. 
Presidente datado de 
29/07/2016, que aprovou o 
projeto de execução e a 
abertura de concurso 
público 

Unanimidade 



 

 

Informação n.º 558/DOMA/2016 – “Proposta de 
Certificação da Gestão Florestal da Mata de 
Vilar” – Aprovação da adesão ao Grupo 
Uniflorestas 

Aprovar a adesão do 
Município de Lousada ao 
Grupo Uniflorestas, no sentido 
de dar início ao processo de 
certificação da gestão 
florestal da Mata de Vilar 

Unanimidade 

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

TURISMO 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proposta de aprovação da atribuição de um 
subsídio a instituições de cariz social do 
concelho, no valor total de 20.750€. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta de aprovação da atribuição de um 
subsídio aos Movimentos Seniores do concelho, 
no valor total de 11.384,00€ 

Aprovar Unanimidade 

Proposta de aprovação da atribuição à 
Conferência Vicentina Santo André de Cristelos, 
no valor de 250€. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta de aprovação da atribuição à 
Irmandade Nossa Senhora da Natividade do 
Castelinho, no valor de 100€. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta de aprovação de integração do 
Município de Lousada, na qualidade de sócio, na 
APOREST – Associação Portuguesa de Festivais de 
Música, bem como o pagamento da quota 
anual, no valor de 120€ 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

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

Aprovar Unanimidade 

Associação Cultura Musical de Lousada – 
Atribuição de um subsídio no valor de €25.000,00 
destinado a apoiar o seu plano anual de 
atividades 

Aprovar Unanimidade 

Ranchos Folclóricos do Concelho de Lousada – 
Atribuição de um subsídio no valor de €1.250,00 a 
cada um dos ranchos folclóricos do concelho 
(Associação Cultural e Recreativa do Rancho 
Folclórico S. Pedro de Caíde de Rei; Grupo 
Folclórico e Cultural “As Lavradeiras do Vale do 

Aprovar Unanimidade 



 

Sousa”; Centro Cultural e Desportivo de 
Nespereira – Rancho Folclórico “Flores da 
Primavera”; Rancho Folclórico Nossa Sr.ª da 
Ajuda – Associação Recreativa e Cultural; 
Rancho Folclórica de Nogueira; GACER – Grupo 
Associativo de Cultura e Estudo Recreativos de 
Sousela -Rancho Folclórico e Associação Cultural 
e Recreativa Senhora da Aparecida – Rancho 
Folclórico), destinado a apoiar as necessidades 
decorrentes da execução do seu plano anual de 
atividades 
Ação Social Escolar 2016/2017 - Isenções e 
subsídio de livros e material escolar - Isenção do 
pagamento de refeição escolar e atribuição de 
subsídio de livros e/ou material escolar (escalão 
1) aos alunos Maria Beatriz Vieira da Silva, Sofia 
Raquel Carvalho Neto e Ricardo Carvalho Neto 
para o ano letivo de 2016/2017 

Aprovar Unanimidade 

Ação Social Escolar 2016/2017 - Lista das livrarias - 
Aditamento à deliberação deste Órgão 
Executivo de 18/07/2016 para acrescentar mais 
duas à lista das livrarias 

Aprovar Unanimidade 

Ação Social Escolar 2016/2017 – Prolongamento 
de horário – Valor da comparticipação máxima 
a pagar pela componente de apoio à família 
prolongamento de horário 

Aprovar Unanimidade 

“Projeto de Natação”, atividades físicas e 
desportivas integradas na atividade de 
enriquecimento curricular para os alunos do 1.º 
ciclo dos estabelecimentos do ensino público do 
concelho para o ano letivo 2016/2017 – Pedido 
para que a Câmara Municipal delibere remeter 
à aprovação da Assembleia Municipal a 
autorização para a assunção de compromissos 
plurianuais 

Submeter à Assembleia 
Municipal a autorização 
para a assunção de 
compromisso plurianual para 
a concretização do projeto, 
para cumprimento do 
disposto na al. c) do nº. 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro e do 
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho 

Unanimidade 
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