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1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa- 
Valor a assumir pelo Município, resultante da 
aprovação da candidatura “ CENTRALIZAR PARA 
INTEGRAR- CIM-TS “ - assunção do compromisso 
financeiro de 14.495,45€  (Despesas Correntes) e 
735,00€ (Despesas de Capital) o que perfaz o um 
total de 15.230,45€. 

Aprovar Unanimidade 

2ª. Revisão ao Orçamento da Receita e 2ª. 
Revisão ao Orçamento da despesa do ano 2016 

Aprovar e submeter ao 
Órgão Deliberativo  Unanimidade 

Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos para o ano de 2017, com Relatório 
de apresentação do Orçamento e normas de 
Execução Orçamental/2017, bem como 
respetivo mapa das Participações da Entidade  e 
Plano de Atividades e Orçamento para o 
Exercício de 2017 da Lousada Séc. XXI 

Aprovar e submeter ao 
Órgão Deliberativo 

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

Proposta  de IRS , para vigorar no ano de 2017  - 
4% 

Aprovar e submeter ao 
Órgão Deliberativo 

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

Proposta para taxa de IMI, para vigorar no ano 
de 2017 - - Prédios urbanos avaliados nos termos 
do Código do Imposto sobre Imóveis -0,3 % 
 

Aprovar e submeter ao 
Órgão Deliberativo 

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

Proposta  para a Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem para vigorar no ano de 2017-0,25%  

Aprovar e submeter ao 
Órgão Deliberativo Unanimidade 

Taxa de Ocupação do Subsolo (TOS)- Cobrança 
da taxa às empresas operadoras das 
infraestruturas de rede de gás natural de acordo 
com o valor que se encontra previsto no ponto 
9.3 do Quadro 24 da Tabela de Taxas anexa ao 
Regulamento de Liquidação e Cobrança de 
Taxas e Outras Receitas Municipais 

Aprovar e submeter ao 
Órgão Deliberativo Unanimidade 

Proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 
2017 

Aprovar e submeter ao 
Órgão Deliberativo 

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

Processo de Inquérito N.º 4/NR/Pl/2016, 
instaurado à trabalhadora Ana da Conceição 
Cunha Teixeira – Aplicação da pena 

Aprovar a pena de 
repreensão escrita 

Voto secreto, 
com cinco 
votos a favor 
e dois votos 
em branco 

 
 
 
 
 



 

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 443/16 (RSP) – Pedido de certidão, em 
nome de Bessa Coelho – Sociedade de 
Construções, S.A., sito em Várzea, na freguesia 
da União das freguesias de Silvares, Pias, 
Nogueira e Alvarenga (Despacho proferido pelo 
Sr. Presidente da Câmara em 25/10/2016, 
exarado na informação datada de 21/09/2016) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 33/14 – Licenciamento de obras de 
edificação, em nome de Calçado Ferjor, Lda, 
sito em Rua da Mata, n.º 27, na freguesia da 
União das freguesias de Lustosa e Barrosas (St.º 
Estevão)(Despacho proferido pelo Sr. Presidente 
da Câmara em 19/10/2016, exarado na 
informação técnica datada de 13/10/2016) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 19/L/94 – Alteração ao lote n.º 7 do 
alvará de loteamento n.º 2/96, em nome de 
Cristóvão da Silva Machado, sito em Penoucas, 
freguesia do Torno (Despacho proferido pelo Sr. 
Presidente da Câmara em 25/10/2016, exarado 
na informação técnica datada de 25/10/2016) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 13/L/04 – Alv. n.º 1/04 – Receção 
provisória das obras de urbanização, em nome 
de Contraste – Empreendimentos Imobiliários, 
S.A., sito em Corgo, freguesia da União das 
freguesias de Cristelos, Boim e Ordem (Despacho 
proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 
25/10/2016, exarado na informação n.º 
139/LMS/DAJRH/2016 datada de 25/10/2016) 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 7719/16 – Pedido Novo - 
“Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
art.o 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de 
Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Glória 
Rosa Pinto Silva – Casais (utente n.º 3026) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7416/16 – 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 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 – Vitorino 
Rodrigo Mota Ferreira – Cristelos (consumidor n.º 
542) 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Informação n.º 7389/16 – 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 – Adriano Ribeiro Rocha 
– Nespereira (consumidor n.º 17356) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7357/16 – 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 Margarida 
Pereira Freire – Nevogilde (consumidor n.º 2230) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7351/16 – 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 – Abílio Avelino Moreira 
– Boim (consumidor n.º 7812) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7318/16 – Renovação - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no art.o 22.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 – Manuel 
Moreira Nogueira – Nevogilde (consumidor n.º 
5415) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7313/16 – 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 – Cacilda Fátima 
Azevedo Coelho – Lustosa (consumidor n.º 8771) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7289/16 – Pedido Novo - 
“Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
art.o 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – José 
Joaquim Moreira Sousa – Caíde de Rei (utente n.º 
24865) 
Informação n.º 7254/16 – Renovação - “Redução 
da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição 
do tarifário social por não se enquadrar no art.o 
22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de 
Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – José 
Ferreira Moreira – Sousela (utente n.º 14475) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7219/16 – 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 – Lídia Carina Bessa 
Ferreira – Figueiras (consumidor n.º 17858) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7856/16 – 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 – Laura Susana Lopes 
Peixoto – Cristelos (consumidor n.º 20369) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5200/16 – 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); Informação n.º 7492/16 
- “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 – Emília Jesus Vieira 
Fernandes – Torno (consumidor n.º 7662) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7857/16 – 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 – Maria José Monteiro 
de Sousa Marques – Silvares (consumidor n.º 
19814) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7562/16 – 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 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

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 Manuela 
Carvalho Cardoso – Silvares (consumidor n.º 
14821) 
Informação n.º 5410/16 – 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); Informação n.º 7574/16 
- “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 – Maria Palmira 
Lopes Silva - Lustosa (consumidor n.º 10873) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7466/16 – Pedido Novo - 
“Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
art.o 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de 
Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – António 
Ribeiro Freitas – St.ª Margarida (utente n.º 102924) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7479/16 – 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 – António Jorge Oliveira 
Silva - Meinedo (consumidor n.º 20650) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7252/16 – Renovação - “Redução 
da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do 
tarifário social por se enquadrar no art.o 22.º do 
Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, ERSAR) – António Fernando 
Ferreira Melo – Casais (utente n.º 2822). 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7098/16 – 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 – Maria de Lurdes Teles 
Menezes Fernandes - Cristelos (consumidor n.º 
5618) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7041/16 – 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” - 

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 – Maria Fernanda 
Afonso – Nevogilde (consumidor n.º 20592) 
Informação n.º 7231/16 – Renovação - “Redução 
da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição 
do tarifário social por não se enquadrar no art.o 
22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de 
Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria do 
Céu Nunes Ferreira – Covas (utente n.º 24578, 
transferido para o Consumidor 16836) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 6829/16 – 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 – António Ferreira 
Martins – Pias (consumidor n.º 4413) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7215/16 – 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 – Maria Manuela 
Oliveira Teixeira Coelho – Cristelos (consumidor n.º 
20116) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7217/16 – 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); – Maria Margarida 
Faria Soares – Caíde de Rei (consumidor n.º 2439) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5862/16 – 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 6826/16 
- “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 – Miguel Ribeiro Sousa - 
Torno (consumidor n.º 20852) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7023/16 – 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); Informação n.º 1861/16 
- “Isenção das tarifas de disponibilidade de 
água” - Aprovação da proposta para 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

deferimento do pedido de isenção total da tarifa 
de disponibilidade de água por insuficiência 
económica – Maria Amália Pereira Ribeiro - 
Cristelos (consumidor n.º 16479) 
Informação n.º 7057/16 – 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 – Maria Elvira Cunha 
Oliveira Magalhães - Cristelos (consumidor n.º 
20745) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7038/16 – 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); – António Mendes 
Couto – Caíde de Rei (Utente n.º 24811). 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7040/16 – 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); Maria Fernanda 
Vasconcelos Campos – Caíde de Rei (Utente n.º 
2156) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7042/16 – 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); António Pereira Lopes 
Queirós – Caíde de Rei (Utente n.º 2160) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 4485/16 – 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 7148/16 
- “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 – Cândida Teixeira 
Borges - Boim (consumidor n.º 14425) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7064/16 – 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 – Joaquim Adelino 
Ferreira de Sousa - Sousela (consumidor n.º 18570) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

. Informação n.º 7212/16 – Renovação - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social Concordar com o proposto Unanimidade 



 

por não se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do 
Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, ERSAR); - Maria Emília Teixeira – 
Caíde de Rei (Utente n.º 2109) 
Informação n.º 698/DOMA/16 – “Beneficiação de 
Parques de Jogos – Concurso Público.” – 
Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da 
empreitada, bem como a aprovação da 
nomeação dos intervenientes em obra 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 721/DOMA/16 – “Reparações de 
Pavimentos a Tapete Betuminoso – Concurso 
Público.” – Aprovação do Plano de Segurança e 
Saúde da empreitada, bem como a aprovação 
da nomeação dos intervenientes em obra 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 723/DOMA/16 – “Beneficiação da 
E.M. 561 desde a E.N. 207 (Ordem) à E.N. 106 
(Sousela) – Concurso Público.” – Aprovação do 
Plano de Segurança e Saúde da empreitada, 
bem como a aprovação da nomeação dos 
intervenientes em obra. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 724/DOMA/16 – “Beneficiação do 
C.M. 1156 desde a Rotunda da Juventude à E.N. 
106 em Lodares – Concurso Público.” – 
Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da 
empreitada, bem como a aprovação da 
nomeação dos intervenientes em obra 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 726/DOMA/16 – “Reparações de 
Pavimentos a Tapete Betuminoso – Concurso 
Público.” – Aprovação da minuta do contrato, 
bem como a respetiva celebração 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 735/DOMA/16 – “Beneficiação da 
E.M. 561 desde a E.N. 207 (Ordem) à E.N. 106 
(Sousela) – Concurso Público.” – Aprovação da 
minuta do contrato, bem como a respetiva 
celebração 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 742/DOMA/16 – “Beneficiação de 
Parques de Jogos – Concurso Público.” – 
Aprovação da minuta do contrato, bem como a 
respetiva celebração 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 744/DOMA/16 – “Beneficiação do 
C.M. 1156 desde a Rotunda da Juventude à E.N. 
106 em Lodares – Concurso Público.” – 
Aprovação da minuta do contrato, bem como a 
respetiva celebração 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 695/DOMA/16 – “Aquisição de 
Luminárias LED – Concurso Público Internacional.” 
– Aprovação da contratação da firma “VILRI – 
Projetos Elétricos, Lda” para efeitos de 
consultadoria técnica ao Júri do procedimento. - 
Ratificação do Despacho 

Aprovar Unanimidade 

“Sistema Multimunicipal de Abastecimento de 
Água do Sul do Grande Porto – Cisão da 
sociedade “Águas do Norte, S.A.” e criação da 
“Águas do Douro e Paiva, S.A. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 



 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação nº. 7551/2016 – Atualização de renda 
em regime de arrendamento apoiado de dois 
arrendatários dos Empreendimentos de 
Habitação Social de Lustosa e Meinedo  

Aprovar Unanimidade 

Proposta de aprovação de atribuição de 
subsídio às seguintes associações/grupos de 
dança do concelho:  
- GACER – Grupo Associativo de Cultura e 
Estudos Recreativos de Sousela/ Grupo de Dança 
Sousela Team;  
- Associação de Solidariedade Social de 
Nespereira / Grupo de Dança Mitos Urbanos;- 
Associação Juvenil - “Grupo de Dança 
Caídense”;  
- Grupo de Dança Cool Dance – “SILVARESVIVA - 
Associação Juvenil de Silvares”;  
- Grupo de Dança School Dance Artes & 
Talentos.  
 

Aprovar Unanimidade 

 
 

6. 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 8203 / DCPCED / 2016, para incluir 
mais seis associações no Protocolo a assinar com 
a Câmara Municipal de Lousada (contribuição 
despendida pelas coletividades nos seguros 
desportivas e exames médicos) 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de subsídio – Atribuição de subsídio à 
COOPERATIVA LOUSAVIDAS, CRL, organização 
de solidariedade social  

Aprovar Unanimidade 

Ação Social Escolar 16/17 – Ratificação do 
Despacho do Sr. Presidente de 13/10/2016 – 
isenção do pagamento de refeições escolares e 
atribuição de escalão A para livros e material 
escolar para o ano letivo de 2016/2017 

Aprovar Unanimidade 

Transportes Escolares 16/17 – Transferência de 
uma verba para a Junta de Freguesia de Caíde 
de Rei destinada a minimizar as despesas com o 
transporte dos alunos da Unidade de Apoio 
Especializado e Multideficiência (UAEM) e a 
Unidade de Autismo para a Lousada Séc. XXI 

Aprovar Unanimidade 

Transportes Escolares 16/17 – Transferência de 
uma verba para as Juntas de Freguesia de Caíde 
de Rei e do Torno destinada a minimizar as 
despesas com o transporte dos alunos do 1.º 
ciclo de ensino básico, residentes a mais de 3 km 
das suas residências aos estabelecimentos de 

Aprovar Unanimidade 



 

ensino 
Lousada Séc. XXI – Conhecimento e apreciação 
do relatório semestral relativo ao 1.º Semestre de 
2016, apresentado pelo fiscal único da “Lousada 
Séc. XXI, acompanhado pelos documentos 
elaborados pela administração da “Lousada 
Séc. XXI” da Câmara Municipal remeter, para 
conhecimento, à Assembleia Municipal 

Aprovar Unanimidade 

Lousada Séc. XXI – Proposta do Sr. Vereador do 
Pelouro do Desporto para que, em conformidade 
com o disposto no artº. 9º dos Estatutos da 
Lousada Séc, XXI, a Câmara Municipal aprecie e 
aprove os Instrumentos de Gestão Previsional, 
indicando qual o sentido de voto a adotar na 
Assembleia da empresa municipal 

Aprovar Unanimidade 

Lousada Séc. XXI - Aprovação da minuta do 
contrato-programa para o ano de 2017, a 
celebrar com a “Lousada Séc. XXI”. 

Aprovar Unanimidade 

Ação Social Escolar 16/17 – Isenção de 
pagamento da refeição escolar e atribuição de 
escalão A no que concerne ao subsídio de livros 
e material escolar, ano letivo 2016/2017 para os 
alunos João Paulo Castro Pires, Didier Gabriel 
Sares Martinez, Karen Soares Martinez, Bruno Filipe 
Silva Santos e Iara Sofia Bessa Moreira 

Aprovar Unanimidade 

Associação Internacional de Cidades 
Educadoras – Município de Lousada adira à 
Associação Internacional de Cidades 
Educadoras (AICE), pagando para tal uma 
quota anual de €220,00, bem como remeter à 
Assembleia Municipal 

Aprovar Unanimidade 
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	Informação n.º 7313/16 – 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 – Cacilda Fátima Azevedo Coelho – Lustosa (consumidor n.º 8771)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7289/16 – Pedido Novo - “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no art.o 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – José Joaquim Moreira Sousa – Caíde de Rei (utente n.º 24865)
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	Informação n.º 7254/16 – Renovação - “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar no art.o 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – José Ferreira Moreira – Sousela (utente n.º 14475)
	Unanimidade
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	Informação n.º 7219/16 – 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 – Lídia Carina Bessa Ferreira – Figueiras (consumidor n.º 17858)
	Unanimidade
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	Informação n.º 7856/16 – 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 – Laura Susana Lopes Peixoto – Cristelos (consumidor n.º 20369)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 5200/16 – 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); Informação n.º 7492/16 - “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 – Emília Jesus Vieira Fernandes – Torno (consumidor n.º 7662)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7857/16 – 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 – Maria José Monteiro de Sousa Marques – Silvares (consumidor n.º 19814)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7562/16 – 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 – Maria Manuela Carvalho Cardoso – Silvares (consumidor n.º 14821)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 5410/16 – 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); Informação n.º 7574/16 - “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 – Maria Palmira Lopes Silva - Lustosa (consumidor n.º 10873)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7466/16 – Pedido Novo - “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no art.o 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – António Ribeiro Freitas – St.ª Margarida (utente n.º 102924)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7479/16 – 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 – António Jorge Oliveira Silva - Meinedo (consumidor n.º 20650)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7252/16 – Renovação - “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no art.o 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – António Fernando Ferreira Melo – Casais (utente n.º 2822).
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7098/16 – 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 – Maria de Lurdes Teles Menezes Fernandes - Cristelos (consumidor n.º 5618)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7041/16 – 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 – Maria Fernanda Afonso – Nevogilde (consumidor n.º 20592)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7231/16 – Renovação - “Redução da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar no art.o 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria do Céu Nunes Ferreira – Covas (utente n.º 24578, transferido para o Consumidor 16836)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 6829/16 – 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 – António Ferreira Martins – Pias (consumidor n.º 4413)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7215/16 – 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 – Maria Manuela Oliveira Teixeira Coelho – Cristelos (consumidor n.º 20116)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7217/16 – 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); – Maria Margarida Faria Soares – Caíde de Rei (consumidor n.º 2439)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 5862/16 – 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 6826/16 - “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 – Miguel Ribeiro Sousa - Torno (consumidor n.º 20852)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7023/16 – 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); Informação n.º 1861/16 - “Isenção das tarifas de disponibilidade de água” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água por insuficiência económica – Maria Amália Pereira Ribeiro - Cristelos (consumidor n.º 16479)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7057/16 – 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 – Maria Elvira Cunha Oliveira Magalhães - Cristelos (consumidor n.º 20745)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7038/16 – 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); – António Mendes Couto – Caíde de Rei (Utente n.º 24811).
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7040/16 – 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); Maria Fernanda Vasconcelos Campos – Caíde de Rei (Utente n.º 2156)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7042/16 – 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); António Pereira Lopes Queirós – Caíde de Rei (Utente n.º 2160)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 4485/16 – 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 7148/16 - “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 – Cândida Teixeira Borges - Boim (consumidor n.º 14425)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7064/16 – 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 – Joaquim Adelino Ferreira de Sousa - Sousela (consumidor n.º 18570)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	. Informação n.º 7212/16 – 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); - Maria Emília Teixeira – Caíde de Rei (Utente n.º 2109)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 698/DOMA/16 – “Beneficiação de Parques de Jogos – Concurso Público.” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada, bem como a aprovação da nomeação dos intervenientes em obra
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 721/DOMA/16 – “Reparações de Pavimentos a Tapete Betuminoso – Concurso Público.” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada, bem como a aprovação da nomeação dos intervenientes em obra
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 723/DOMA/16 – “Beneficiação da E.M. 561 desde a E.N. 207 (Ordem) à E.N. 106 (Sousela) – Concurso Público.” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada, bem como a aprovação da nomeação dos intervenientes em obra.
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 724/DOMA/16 – “Beneficiação do C.M. 1156 desde a Rotunda da Juventude à E.N. 106 em Lodares – Concurso Público.” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada, bem como a aprovação da nomeação dos intervenientes em obra
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 726/DOMA/16 – “Reparações de Pavimentos a Tapete Betuminoso – Concurso Público.” – Aprovação da minuta do contrato, bem como a respetiva celebração
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 735/DOMA/16 – “Beneficiação da E.M. 561 desde a E.N. 207 (Ordem) à E.N. 106 (Sousela) – Concurso Público.” – Aprovação da minuta do contrato, bem como a respetiva celebração
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 742/DOMA/16 – “Beneficiação de Parques de Jogos – Concurso Público.” – Aprovação da minuta do contrato, bem como a respetiva celebração
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 744/DOMA/16 – “Beneficiação do C.M. 1156 desde a Rotunda da Juventude à E.N. 106 em Lodares – Concurso Público.” – Aprovação da minuta do contrato, bem como a respetiva celebração
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 695/DOMA/16 – “Aquisição de Luminárias LED – Concurso Público Internacional.” – Aprovação da contratação da firma “VILRI – Projetos Elétricos, Lda” para efeitos de consultadoria técnica ao Júri do procedimento. - Ratificação do Despacho
	Unanimidade
	Aprovar
	“Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Sul do Grande Porto – Cisão da sociedade “Águas do Norte, S.A.” e criação da “Águas do Douro e Paiva, S.A.
	Unanimidade
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Informação nº. 7551/2016 – Atualização de renda em regime de arrendamento apoiado de dois arrendatários dos Empreendimentos de Habitação Social de Lustosa e Meinedo 
	Unanimidade
	Aprovar
	Proposta de aprovação de atribuição de subsídio às seguintes associações/grupos de dança do concelho: 
	- GACER – Grupo Associativo de Cultura e Estudos Recreativos de Sousela/ Grupo de Dança Sousela Team; 
	- Associação de Solidariedade Social de Nespereira / Grupo de Dança Mitos Urbanos;- Associação Juvenil - “Grupo de Dança Caídense”; 
	Unanimidade
	Aprovar
	- Grupo de Dança Cool Dance – “SILVARESVIVA - Associação Juvenil de Silvares”; 
	- Grupo de Dança School Dance Artes & Talentos. 
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Exames médicos e seguros desportivos para os atletas federados do Município de Lousada - Informação n.º 8203 / DCPCED / 2016, para incluir mais seis associações no Protocolo a assinar com a Câmara Municipal de Lousada (contribuição despendida pelas coletividades nos seguros desportivas e exames médicos)
	Unanimidade
	Aprovar
	Atribuição de subsídio – Atribuição de subsídio à COOPERATIVA LOUSAVIDAS, CRL, organização de solidariedade social 
	Unanimidade
	Aprovar
	Ação Social Escolar 16/17 – Ratificação do Despacho do Sr. Presidente de 13/10/2016 – isenção do pagamento de refeições escolares e atribuição de escalão A para livros e material escolar para o ano letivo de 2016/2017
	Unanimidade
	Aprovar
	Transportes Escolares 16/17 – Transferência de uma verba para a Junta de Freguesia de Caíde de Rei destinada a minimizar as despesas com o transporte dos alunos da Unidade de Apoio Especializado e Multideficiência (UAEM) e a Unidade de Autismo para a Lousada Séc. XXI
	Unanimidade
	Aprovar
	Transportes Escolares 16/17 – Transferência de uma verba para as Juntas de Freguesia de Caíde de Rei e do Torno destinada a minimizar as despesas com o transporte dos alunos do 1.º ciclo de ensino básico, residentes a mais de 3 km das suas residências aos estabelecimentos de ensino
	Unanimidade
	Aprovar
	Lousada Séc. XXI – Conhecimento e apreciação do relatório semestral relativo ao 1.º Semestre de 2016, apresentado pelo fiscal único da “Lousada Séc. XXI, acompanhado pelos documentos elaborados pela administração da “Lousada Séc. XXI” da Câmara Municipal remeter, para conhecimento, à Assembleia Municipal
	Unanimidade
	Aprovar
	Lousada Séc. XXI – Proposta do Sr. Vereador do Pelouro do Desporto para que, em conformidade com o disposto no artº. 9º dos Estatutos da Lousada Séc, XXI, a Câmara Municipal aprecie e aprove os Instrumentos de Gestão Previsional, indicando qual o sentido de voto a adotar na Assembleia da empresa municipal
	Unanimidade
	Aprovar
	Lousada Séc. XXI - Aprovação da minuta do contrato-programa para o ano de 2017, a celebrar com a “Lousada Séc. XXI”.
	Unanimidade
	Aprovar
	Ação Social Escolar 16/17 – Isenção de pagamento da refeição escolar e atribuição de escalão A no que concerne ao subsídio de livros e material escolar, ano letivo 2016/2017 para os alunos João Paulo Castro Pires, Didier Gabriel Sares Martinez, Karen Soares Martinez, Bruno Filipe Silva Santos e Iara Sofia Bessa Moreira
	Unanimidade
	Aprovar
	Associação Internacional de Cidades Educadoras – Município de Lousada adira à Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE), pagando para tal uma quota anual de €220,00, bem como remeter à Assembleia Municipal
	Unanimidade
	Aprovar

