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1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
II Feira Internacional de Gastronomia e Vinhos 
Tâmega e Sousa no Luxemburgo - Aprovação do 
pagamento de 1.363,63€ imputado a este 
Município 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 398/16 (RSP) – Pedido de certidão de 
compropriedade, em nome de Tânia Tavares 
Ramos (advogada), sito em Portela, freguesia da 
União das freguesias de Nespereira e Casais 
(Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 31/08/2016, exarado na informação 
do Sr. Chefe de Divisão datada de 30/08/2016) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 214/RSP/15 –  Regularização de 
estabelecimento e exploração destinada à 
atividade pecuária (Decreto-Lei n.º 165/2014 de 
05 de novembro), sito na Rua de Barrelas, n.º 220, 
freguesia de Aveleda, requerida em nome de 
José Fernando Ribeiro Magalhães. (Despacho 
proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 
12/08/2016) 

Propor à Assembleia 
Municipal a emissão de 
deliberação fundamentada 
de reconhecimento de 
interesse público municipal 
na regularização do 
estabelecimento ou 
instalação em apreço, nos 
termos e para efeitos da al. 
a) do nº4 do artº. 5º do 
Decreto-Lei nº. 165/2014, 
atualizado pela Lei nº. 
21/2016 de 29 de julho 

Unanimidade 

Proc. n.º 209/16 (RSP) – Pedido de certidão 
(autorização de cancelamento das hipotecas 
sobre os lotes n.os 74, 75, 76 e 77), em nome de 
Taipimóvel – Empreendimentos Imobiliários, Lda, 
sito na Rego, freguesia da União das freguesias 
de Lustosa e Barrosas (St.º Estevão) (Despacho 
proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 
10/08/2016, exarado na informação do Sr. Chefe 
de Divisão datada de 09/08/2016) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 22/L/98 - Alteração ao lote n.º 7 do 
Alvará de Loteamento n.º12/00, em nome de 
Nuno Teixeira Martins – Unipessoal, Lda, sito no 
lugar de Cimo de Vila, freguesia da União das 
freguesias de Nespereira e Casais (Despacho 
proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 
31/08/2016, exarado na informação técnica 
datada de 29/08/2016) 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

 



 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 6432/16 - “Famílias Numerosas” - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar nos art.o 23.º do RTSGRU 
(Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos – ERSAR) – José João Cardoso 
Rola – Macieira (consumidor n.º 6427) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 6500/16 – Pedido Novo - 
“Redução da tarifa de disponibilidade de Água, 
Saneamento e RSU por Insuficiência Económica” 
- Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no art.º 22.º do RTSGRU 
(Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos – ERSAR) – Conceição Susso 
Neto – Sousela (consumidor n.º 14857) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Assembleia Geral da RIMA – RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS E MEIO AMBIENTE, SA. – Retificação 
da deliberação de 18/07/2016 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 569/DOMA/16 – “Beneficiação da 
E.M. 561 desde a E.N. 207 (Ordem) à E.N. 106 
Sousela – Concurso Público.” – Aprovação da 
lista de erros e omissões e aprovação da 
prorrogação do prazo fixado para a 
apresentação das propostas até ao dia 
13/08/2016, bem como a respetiva notificação 
aos interessados 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 577/DOMA/16 – “Reparações de 
Pavimentos a Tapete Betuminoso – Concurso 
Público.” – Aprovação da prorrogação do prazo 
fixado para a apresentação das propostas, bem 
como a respetiva notificação aos interessados 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 579/DOMA/16 – “Beneficiação de 
Parques de Jogos – Concurso Público.” – 
Aprovação da lista de erros e omissões e 
aprovação da prorrogação do prazo fixado para 
a apresentação das propostas até ao dia 
23/08/2016, bem como a respetiva notificação 
aos interessados 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 593/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 – Concurso Público.” – Aprovação 
da prorrogação do prazo fixado para a 
apresentação das propostas até ao dia 
30/08/2016, bem como a respetiva notificação 
aos interessados 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 603/DOMA/16 – “Beneficiação do 
C.M. 1156 desde a Rotunda da Juventude à E.N. 
106 em Lodares – Concurso Público.” – 
Aprovação da lista de erros e omissões e 
aprovação da prorrogação do prazo fixado para 
a apresentação das propostas até ao dia 
05/09/2016, bem como a respetiva notificação 
aos interessados 
 

Aprovar Unanimidade 



 

Informação n.º 580/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 – Concurso Público.” – Aprovação 
dos esclarecimentos prestados aos interessados e 
respetivo envio dos mesmos 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 605/DOMA/16 – “Construção do 
Centro de Interpretação VilarIntegra – 
Requalificação integrada da Mata de Vilar.” – 
Aprovação do Projeto de Execução 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 6623/16 – “Aparecida Futebol 
Clube” - Aprovação da atribuição de apoio em 
material no valor de € 3.144,42, para obras de 
requalificação 

Aprovar Unanimidade 

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

TURISMO 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proposta de aprovação de atribuição de um 
subsídio à Associação de Desenvolvimento e 
Apoio Social de Meinedo - ADASM, no valor total 
de 2500€, para colmatar as despesas tidas com a 
elaboração do almoço para os Movimentos 
Seniores do concelho, na competição de Boccia 
Sénior 

Aprovar Unanimidade 

Proposta de aprovação de atribuição dos 
seguintes subsídios:----------- 

- Agrupamento de Escuteiros 1253 de 
Silvares, no valor de 1080€, para apoio na 
aquisição de tendas de campismo; 
- Agrupamento de Escuteiros 1069 de 
Macieira, no valor de 3365€, para apoio na 
reparação do telhado da sede 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 6758/2016 – Realojamento de um 
agregado familiar no Empreendimento de 
Habitação Social de Cernadelo, a parti do mês 
de 06 de outubro do ano em curso, em nome 
de:-- Maria Firmina Monteiro Maia, pelo valor de 
13,74€ 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 6790/2016 – Reajuste do valor da 
renda em regime de arrendamento apoiado de 
um morador do Empreendimento de Habitação 
Social de Lustosa,  a seguir identificado e com 
efeitos a partir de 01 de novembro de 2016:- 
Carlos Augusto Marques Nogueira de 122,50€ 
para 4,19€. 

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 
Refeições, livros e material escolar 2016/2017 - 
Isenção do pagamento de refeição escolar e 
atribuição de subsídio de livros e material escolar 
(escalão 1) ao aluno José Miguel Silva Ferreira 
para o ano letivo de 2016/2017 

Aprovar Unanimidade 

Transportes Escolares 2016/2017 – Isenção do 
pagamento de transportes escolares para 
diversos alunos 

Aprovar Unanimidade 

Bolsas de Estudo 2014/2015 – Atribuição de uma 
bolsa de estudo no valor de €650,00 ao 
candidato Pedro Miguel Sousa Silva e aprovação 
da Lista Definitiva de Atribuição de Bolsas de 
Estudo 2014/2015 

Aprovar Unanimidade 

Protocolo de Parceria – Aprovação da minuta do 
Protocolo de Colaboração a estabelecer entre a 
Câmara Municipal de Lousada e a Associação 
de Cultura Musical de Lousada 

Aprovar Unanimidade 

Transportes Escolares 2016/2017 – Transferência 
do valor de 345,60€ para a União de Freguesias 
de Figueiras e Covas a fim de minimizar as 
despesas do transporte das refeições escolares 
para o jardim-de-infância de Granja e E.B.1 
Covas 

Aprovar Unanimidade 

Transportes Escolares 2016/2017 – Transferência 
do valor de 3 696,00€ para a União de Freguesias 
de Cristelos, Boim e Ordem a fim de minimizar as 
despesas dos transportes de alunos oriundos de 
várias freguesias do nosso Concelho para a Casa 
da Boavista (ACIP) 

Aprovar Unanimidade 

Aparecida Futebol Clube – Aprovação da 
doação do prédio rústico sito no lugar da Vista 
Alegre, Torno, propriedade da associação 
Aparecida Futebol Clube e autorização para 
celebração de um contrato de comodato 

Aprovar Unanimidade 

Lousada Séc. XXI – Para conhecimento e 
apreciação da Câmara Municipal do relatório 
apresentado pelo Conselho de Administração da 
“Lousada Séc. XXI” relativo ao 2.º trimestre de 
2016 e envio, para conhecimento, à próxima 
sessão da Assembleia Municipal 

Aprovar Unanimidade 

Contrato Comodato – Aprovação da minuta do 
contrato de comodato a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Lousada e a ARTESTÓRIA – 
Cooperativa de Artes e Ofícios de Lousada, CRL 

Aprovar Unanimidade 

Associações do Concelho – Aprovação para a 
atribuição de subsídios às associações do 
Concelho abaixo indicadas, destinados a apoiar 
as necessidades decorrentes da execução dos 
seus planos anuais de atividades: 
 

Aprovar Unanimidade 



 

Associação Cultural Recreativa 
Desportiva “Aqui D'el Rei” 750,00 € 
Caíde de Rei Sport Clube  1 500,00 € 
Associação Desportiva, 
Recreativa e Cultural Valmesio 300,00 € 
Sociedade Columbófila de 
Lousada 500,00 € 
Associação Desportiva e Cultural 
de Figueiras  300,00 € 
ADL – Associação Desportiva de 
Lustosa 1 000,00 € 
Associação Solidariedade Social 
de Nevogilde 1 250,00 € 
Associação Recreativa e Cultural 
de Pias 300,00 € 
Associação Recreativa “Os 
Amigos de S. Miguel”  300,00 € 
Associação de Hóquei de 
Lousada  7 500,00 € 
Clube Cicloturismo Lousada BTT 1 500,00 € 
GACER – Grupo Associativo de 
Cultura e Estudos Recreativos de 
Sousela 750,00 € 
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