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PPuubblliicciiddaaddee  ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppeellaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  
  
  

 

  --------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLoouussaaddaa::  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  TToorrnnaa  ppúúbblliiccoo,,  nnooss  tteerrmmooss  ee  ppaarraa  eeffeeiittooss  pprreevviissttooss  nnoo  aarrttºº..  5566ºº  ddoo  RReeggiimmee  

JJuurrííddiiccoo  ddaass  AAuuttaarrqquuiiaass  LLooccaaiiss,,  aapprroovvaaddoo  ppeellaa  LLeeii  nnºº..  7755//22001133,,  ddee  1122//0099,,  oo  tteeoorr  

ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppoorr  eessttaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  nnaa  ssuuaa  rreeuunniiããoo  oorrddiinnáárriiaa  

ddee  0033  ddee  oouuttuubbrroo  ddee  22001166..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  6688,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

qquuaallqquueerr  iinntteerreessssaaddoo..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1144  ddee  oouuttuubbrroo  ddee  22001166..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Cláusulas Contratuais, relativas ao Empréstimo a 
médio e longo prazo até € 2.200.000,00 -“ 
Requalificação da Rede Viária Municipal “ 

Aprovar 

Maioria, 
abstiveram-se 
os senhores 
vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Cláusulas Contratuais, relativas ao Empréstimo a 
médio e longo prazo até € 795.000,00 “ 
Requalificação de Equipamentos Desportivos” 

Aprovar  

Maioria, 
abstiveram-se 
os senhores 
vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

 
 
2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 405/16 – Loteamento de um terreno, em 
nome de Imozaga – Imobiliária, Lda, sito em Rua 
Monte Pedroso, freguesia da União das 
freguesias de Cristelos, Boim e Ordem (Despacho 
proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 
29/09/2016, exarado na informação técnica 
datada de 29/09/2016) 

Aprovar Unanimidade 

 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 7248/16 – Pedido Novo - 
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 
isenção total da tarifa de disponibilidade de 
água por insuficiência económica – José Correia 
Azevedo – Lodares (consumidor n.º 7379) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5549/16 – Pedido Novo - 
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); Informação n.º 7189/16 
- “Isenção da tarifa 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 Silva 
Oliveira – Nespereira (consumidor n.º 20447) 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Informação n.º 4198/16 – Pedido Novo - 
“Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço 
de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Família 
Numerosa – Maria Rosa Sousa Ferreira Magalhães 
– Aveleda (utente n.º 506) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7176/16 – Renovação - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar nos art.os 22.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR) – Maria de Lurdes Morais Pereira 
– Figueiras (utente n.º 5190) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7015/16 – 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 de 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Ana Gomes Cunha 
Guimarães – Nogueira (consumidor n.º 13945) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7018/16 – 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 de 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Joaquim Casimiro Silva 
Pacheco – Cristelos (consumidor n.º 19) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 6828/16 – Pedido Novo - 
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 – Sónia Manuela Sousa 
Nunes – Meinedo (consumidor n.º 20045) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5757/16 – Pedido Novo - 
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); Informação n.º 7272/16 
- “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 Margarida 
Lopes Teixeira – Boim (consumidor n.º 10192) 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Informação n.º 7474/16 – Pedido Novo - 
“Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 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 isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água por insuficiência 
económica - Família Numerosa – Firmino Joaquim 
Ribeiro de Mendonça – Nespereira (consumidor 
n.º 6149) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7422/16 – Renovação - 
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 da tarifa de 
disponibilidade de água” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido de 
isenção de 50% da tarifa de disponibilidade de 
água por insuficiência económica – Maria 
Engrácia Ribeiro Mota Moreira – Cristelos 
(consumidor n.º 540) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7385/16 – 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 de 50%l da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – José Luís Bessa Costa – 
Cristelos (consumidor n.º 1597) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7414/16 – Renovação - 
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 – Joaquina Rosa Ribeiro 
Teixeira – Cristelos (consumidor n.º 14749) 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7382/16 – 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 totall da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – João Pinto – Cristelos 
(consumidor n.º 59) 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

. Informação n.º 7337/16 – Pedido Novo - 
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 – Conceição Silva 
Gonçalves – Cristelos (consumidor n.º8970) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 4475/16 – Pedido Novo - 
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); Informação n.º 7379/16 
- “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 José Ferreira 
Sousa – Cristelos (consumidor n.º6271) 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7316/16 – 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) – José Lúcio 
Pacheco Costa – Lustosa (utente n.º 23381) 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7473/16 – 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) – 
Maria Eduarda Ferreira Queirós – Meinedo 
(utente n.º 8177) 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7336/16 – 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) – Agostinho 
Fernando Cunha Soares – Caíde de Rei (utente 
n.º 2539). 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 639/DOMA/16 – “Reparações de 
pavimentos a tapete betuminoso – Concurso 
Público.” – Aprovação da adjudicação da 
empreitada à firma “Higino Pinheiro & Irmão, 
S.A.”, pelo valor de € 127.868,18 
 

Aprovar 

Maioria, 
abstiveram-se 
os senhores 
vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Informação n.º 640/DOMA/16 – “Beneficiação da 
E.M. 561 desde a E.N. 207 (Ordem) à E.N. 106 
(Sousela) – Concurso Público.” – Aprovação da 
adjudicação da empreitada à firma “Higino 
Pinheiro & Irmão, S.A.”, pelo valor de € 698.086,90 
 

Aprovar 

Maioria, 
abstiveram-se 
os senhores 
vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 



 

Informação n.º 652/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 adjudicação da empreitada à firma “SINOP – 
António Moreira dos Santos, S.A.”, pelo valor de € 
127.945,10 

Aprovar 

Maioria, 
abstiveram-se 
os senhores 
vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Informação n.º 677/DOMA/16 – “Beneficiação de 
Parques de Jogos – Concurso Público” – 
Aprovação da adjudicação da empreitada ao 
agrupamento “Alberto Couto Alves S.A./Global 
Stadium, Lda.”, pelo valor de € 362.258,30. - 
Ratificação do Despacho 

Aprovar 

Maioria, 
abstiveram-se 
os senhores 
vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Informação n.º 686/DOMA/16 – “Beneficiação do 
CM 1156 desde a Rotunda da Juventude à E.N. 
106 em Lodares.” – Aprovação da adjudicação 
da empreitada à firma “Higino Pinheiro & Irmão, 
S.A.”, pelo valor de € 274.420,61 

Aprovar 

Maioria, 
abstiveram-se 
os senhores 
vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Informação n.º 655/DOMA/16 – “Ampliação e 
retificação do Campo de Futebol de Romariz, 
Meinedo.” – Aprovação do Protocolo de Acordo 
a celebrar entre o Município de Lousada e a 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do 
Sousa e Baixo Tâmega, CRL e respetivas 
contrapartidas 

Aprovar Unanimidade 

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

DESPORTO 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
 
Exames médicos e seguros desportivos para os 
atletas federados do Município de Lousada - 
Informação n.º 7737 / DCPCED / 2016, para 
aprovação da minuta de protocolo de 
colaboração entre o Município de Lousada e as 
várias associações do concelho 
 

Aprovar Unanimidade 

 
Atribuição de subsídio – Atribuição de subsídios à 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento Vertical de Escolas 
Este e Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica e Secundária de 
Lustosa, destinados ao apoio à família no âmbito 
escolar para o ano letivo 2016/2017 

- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento Vertical de 
Escolas Este 3.330,00€ 
- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica e Secundária 
de Lustosa 1.665,00€ 

 

Aprovar Unanimidade 



 

Ação Social Escolar 16/17 – Isenção do 
pagamento do transporte escolar dos alunos 
mencionados na respetiva proposta, com efeitos 
a partir do mês de outubro, inclusive, até final do 
presente ano letivo - alunos  Cátia Filipa Santos 
Sampaio - 12º ano Escola Básica e Secundária Dr. 
Mário Fonseca;  Fernanda Beatriz Ferreira 
Magalhães - 11 º ano Escola Básica e Sec. Dr. 
Mário Fonseca; Paulo Manuel Silva Baptista - 6° 
ano Escola Básica e Secundária Dr. Mário 
Fonseca; Lara Delmar Gonçalves Cunha - 8° 
ano Escola Secundária de  Lousada, com efeitos 
a partir do mês de outubro 

Aprovar Unanimidade 

Lousada Séc. XXI” – Adjudicação da execução 
do “Projeto Natação” – atividades de física e 
desportiva integrada nas atividades de 
enriquecimento curricular dos alunos do 1.º ciclo 
dos estabelecimentos de ensino para o ano 
letivo 2016/2017 à empresa municipal “Lousada 
Séc. XXI” 

Aprovar Unanimidade 

 


	EDITAL nº. 212/DAF/2016
	Publicidade das deliberações tomadas pela Câmara Municipal
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Maioria, abstiveram-se os senhores vereadores da Coligação Lousada Viva
	Cláusulas Contratuais, relativas ao Empréstimo a médio e longo prazo até € 2.200.000,00 -“ Requalificação da Rede Viária Municipal “
	Aprovar
	Maioria, abstiveram-se os senhores vereadores da Coligação Lousada Viva
	Cláusulas Contratuais, relativas ao Empréstimo a médio e longo prazo até € 795.000,00 “ Requalificação de Equipamentos Desportivos”
	Aprovar 
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Proc. n.º 405/16 – Loteamento de um terreno, em nome de Imozaga – Imobiliária, Lda, sito em Rua Monte Pedroso, freguesia da União das freguesias de Cristelos, Boim e Ordem (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 29/09/2016, exarado na informação técnica datada de 29/09/2016)
	Unanimidade
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Informação n.º 7248/16 – Pedido Novo - 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 isenção total da tarifa de disponibilidade de água por insuficiência económica – José Correia Azevedo – Lodares (consumidor n.º 7379)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 5549/16 – Pedido Novo - 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); Informação n.º 7189/16 - “Isenção da tarifa 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 Silva Oliveira – Nespereira (consumidor n.º 20447)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 4198/16 – Pedido Novo - “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no artigo 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Família Numerosa – Maria Rosa Sousa Ferreira Magalhães – Aveleda (utente n.º 506)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7176/16 – Renovação - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar nos art.os 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria de Lurdes Morais Pereira – Figueiras (utente n.º 5190)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7015/16 – 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 de 50% da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – Ana Gomes Cunha Guimarães – Nogueira (consumidor n.º 13945)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7018/16 – 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 de 50% da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – Joaquim Casimiro Silva Pacheco – Cristelos (consumidor n.º 19)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 6828/16 – Pedido Novo - 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 – Sónia Manuela Sousa Nunes – Meinedo (consumidor n.º 20045)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 5757/16 – Pedido Novo - 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); Informação n.º 7272/16 - “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 Margarida Lopes Teixeira – Boim (consumidor n.º 10192)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7474/16 – Pedido Novo - “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no artigo 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 isenção total da tarifa de disponibilidade de água por insuficiência económica - Família Numerosa – Firmino Joaquim Ribeiro de Mendonça – Nespereira (consumidor n.º 6149)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7422/16 – Renovação - 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 da tarifa de disponibilidade de água” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção de 50% da tarifa de disponibilidade de água por insuficiência económica – Maria Engrácia Ribeiro Mota Moreira – Cristelos (consumidor n.º 540)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7385/16 – 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 de 50%l da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – José Luís Bessa Costa – Cristelos (consumidor n.º 1597)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7414/16 – Renovação - 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 – Joaquina Rosa Ribeiro Teixeira – Cristelos (consumidor n.º 14749)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7382/16 – 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 totall da tarifa de disponibilidade de água e saneamento por insuficiência económica – João Pinto – Cristelos (consumidor n.º 59)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	. Informação n.º 7337/16 – Pedido Novo - 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 – Conceição Silva Gonçalves – Cristelos (consumidor n.º8970)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 4475/16 – Pedido Novo - 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); Informação n.º 7379/16 - “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 José Ferreira Sousa – Cristelos (consumidor n.º6271)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7316/16 – 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) – José Lúcio Pacheco Costa – Lustosa (utente n.º 23381)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7473/16 – 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) – Maria Eduarda Ferreira Queirós – Meinedo (utente n.º 8177)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7336/16 – 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) – Agostinho Fernando Cunha Soares – Caíde de Rei (utente n.º 2539).
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 639/DOMA/16 – “Reparações de pavimentos a tapete betuminoso – Concurso Público.” – Aprovação da adjudicação da empreitada à firma “Higino Pinheiro & Irmão, S.A.”, pelo valor de € 127.868,18
	Maioria, abstiveram-se os senhores vereadores da Coligação Lousada Viva
	Aprovar
	Informação n.º 640/DOMA/16 – “Beneficiação da E.M. 561 desde a E.N. 207 (Ordem) à E.N. 106 (Sousela) – Concurso Público.” – Aprovação da adjudicação da empreitada à firma “Higino Pinheiro & Irmão, S.A.”, pelo valor de € 698.086,90
	Maioria, abstiveram-se os senhores vereadores da Coligação Lousada Viva
	Aprovar
	Informação n.º 652/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 adjudicação da empreitada à firma “SINOP – António Moreira dos Santos, S.A.”, pelo valor de € 127.945,10
	Maioria, abstiveram-se os senhores vereadores da Coligação Lousada Viva
	Aprovar
	Maioria, abstiveram-se os senhores vereadores da Coligação Lousada Viva
	Informação n.º 677/DOMA/16 – “Beneficiação de Parques de Jogos – Concurso Público” – Aprovação da adjudicação da empreitada ao agrupamento “Alberto Couto Alves S.A./Global Stadium, Lda.”, pelo valor de € 362.258,30. - Ratificação do Despacho
	Aprovar
	Maioria, abstiveram-se os senhores vereadores da Coligação Lousada Viva
	Informação n.º 686/DOMA/16 – “Beneficiação do CM 1156 desde a Rotunda da Juventude à E.N. 106 em Lodares.” – Aprovação da adjudicação da empreitada à firma “Higino Pinheiro & Irmão, S.A.”, pelo valor de € 274.420,61
	Aprovar
	Informação n.º 655/DOMA/16 – “Ampliação e retificação do Campo de Futebol de Romariz, Meinedo.” – Aprovação do Protocolo de Acordo a celebrar entre o Município de Lousada e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, CRL e respetivas contrapartidas
	Unanimidade
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Exames médicos e seguros desportivos para os atletas federados do Município de Lousada - Informação n.º 7737 / DCPCED / 2016, para aprovação da minuta de protocolo de colaboração entre o Município de Lousada e as várias associações do concelho
	Unanimidade
	Aprovar
	Atribuição de subsídio – Atribuição de subsídios à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento Vertical de Escolas Este e Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária de Lustosa, destinados ao apoio à família no âmbito escolar para o ano letivo 2016/2017
	Unanimidade
	Aprovar
	- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento Vertical de Escolas Este 3.330,00€
	- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária de Lustosa 1.665,00€
	Ação Social Escolar 16/17 – Isenção do pagamento do transporte escolar dos alunos mencionados na respetiva proposta, com efeitos a partir do mês de outubro, inclusive, até final do presente ano letivo - alunos  Cátia Filipa Santos Sampaio - 12º ano Escola Básica e Secundária Dr. Mário Fonseca;  Fernanda Beatriz Ferreira Magalhães - 11 º ano Escola Básica e Sec. Dr. Mário Fonseca; Paulo Manuel Silva Baptista - 6° ano Escola Básica e Secundária Dr. Mário Fonseca; Lara Delmar Gonçalves Cunha - 8° ano Escola Secundária de  Lousada, com efeitos a partir do mês de outubro
	Unanimidade
	Aprovar
	Lousada Séc. XXI” – Adjudicação da execução do “Projeto Natação” – atividades de física e desportiva integrada nas atividades de enriquecimento curricular dos alunos do 1.º ciclo dos estabelecimentos de ensino para o ano letivo 2016/2017 à empresa municipal “Lousada Séc. XXI”
	Unanimidade
	Aprovar

