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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  0055  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001166..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  7722,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1133  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001166..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

1.ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
António Barbosa; Bruno Ribeiro; Carla Meneses; 
Juliana Costa; Liliana Faria; Tabita Fontes; Bruna 
Martins; Filipa Ribeiro; Gonçalo Mota; José Silva; 
Norberto Sousa; Sérgio Magalhães, pelo prémio 
obtido na categoria Prémio Jovem Cineasta 
Português – menos de 18 anos, na edição do 
Cinanima – Festival Internacional de Cinema de 
Animação de Espinho. O filme “Uma casa 
portuguesa, sem certez 

Aprovar Unanimidade 

 
 
2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Aprovação da minuta do contrato de “Aquisição 
de gasóleo rodoviário aditivado a granel - Ano 
de 2017, a celebrar com a Repsol Portuguesa, SA 
“ 

Aprovar  Unanimidade 

Abertura do concurso – “Licenciamento Microsoft 
Enterprise Agreement e subscrição de software 
de produtividade e infraestrutura como serviço“ – 
Inf. 9031/16, de 17/11/2016 

Aprovar  Unanimidade 

2º. Aditamento ao Contrato de empréstimo a 
médio e longo prazo até € 2.200.000,00 – 
Requalificação da Rede Viária (a pedido do 
Tribunal de Contas) 

Aprovar  Unanimidade 

2º. Aditamento ao Contrato de empréstimo a 
médio e longo prazo até € 795.000,00 – 
Requalificação de Equipamentos Desportivos”.
  (a pedido do Tribunal de Contas) 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 508/16 (RSP) – Pedido de deliberação 
fundamentada de interesse público municipal na 
regularização do estabelecimento ou instalação 
(Decreto-Lei n.º 165/2014 de 05 de setembro), em 
nome de Neto &  Companhia, Granitos, Lda, sito 
em Balão, lote n.º 1, na freguesia da União das 
freguesias de Lustosa e Barrosas (St.º Estevão) 
(Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 28/11/2016) 

Aprovar  Unanimidade 

Proc. n.º 506/16 (RSP) – Pedido de deliberação 
fundamentada de interesse público municipal na 
regularização do estabelecimento ou instalação 
(Decreto-Lei n.º 165/2014 de 05 de setembro), em 
nome de Galerias Leal Pinheiro – Comércio de 

Aprovar  Unanimidade 



 

Móveis, Lda, sito em Granja, na freguesia da 
União das freguesias de Figueiras e Covas 
(Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 28/11/2016).-- 
Proc. n.º 32/L/81 - Alteração ao lote n.º 6 do 
Alvará de Loteamento n.º 1/05, em nome de 
João Nuno da Rocha Moreira, sito no lugar de 
Corgas / Vila Chã, freguesia da União das 
freguesias de Cristelos, Boim e Ordem (Despacho 
proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 
29/11/2016, exarado na informação técnica 
datada de 29/11/2016) 

  

 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 8069/16 – 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 e águas residuais” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Manuel Ferreira 
Magalhães – Cernadelo (Consumidor n.º 13280) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 8779/16 – 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 e águas residuais” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Genoveva Rosa 
Cunha Alves – Caíde de Rei (Consumidor n.º 
16535) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 8717/16 – Pedido Novo - 
“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) – Júlia de Jesus – Caíde de Rei (utente n.º 
2126) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 8739/16 – Pedido Novo - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no artigo n.º 23 do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR); FAMILIA NUMEROSA – Helena 
Maria Pacheco Fernandes – Torno (consumidor 
n.º 21416) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 8783/16 – Pedido  Novo - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por Concordar com o proposto Unanimidade 



 

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 águas residuais” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Ludovina Maria Araújo 
Andrade Ervalho – Cristelos (consumidor n.º 
20428) 
Informação n.º 8742/16 – 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 e água residuais” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Sebastião Cunha 
Ferraz – Meinedo (consumidor n.º 11952) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 8718/16 – Pedido  Novo - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR); “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e águas residuais” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Manuela Joaquina 
Ferreira Meireles – Cristelos (consumidor n.º 20806) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7847/16 – 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) – Maria 
Adelaide Silva Rodrigues – Caíde de Rei (utente 
RSU n.º 100612) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 8546/16 – 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) – Ricardo 
Jorge Silva Ferreira – Boim (utente RSU n.º 24633) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

. Informação n.º 8534/16 – Pedido Novo - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR); “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e águas residuais” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Maria Celeste Pereira 
Sousa Freire – Cristelos (consumidor n.º 20681) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 8066/16 – Pedido Novo - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR); “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido de 
isenção em 50% da tarifa de disponibilidade de 
água por insuficiência económica – Ilda Jesus 
Gomes Soares – Ordem (consumidor n.º 11187) 
Informação n.º 8641/16 – 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) – Maria 
Luísa Teixeira Pacheco – Boim (utente RSU n.º 
1452) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

. Informação n.º 8736/16 – Pedido Novo - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no artigo n.º 23 do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR); FAMILIA NUMEROSA e “Isenção 
das tarifas de disponibilidade de água e águas 
residuais” - Aprovação da proposta para 
indeferimento do pedido de isenção da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Cláudia Leonor Ribeiro 
Pereira Lemos – Torno (consumidor n.º 16185) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 8774/16 – Pedido  Novo - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR) – Glória Conceição Magalhães 
Moreira - Sousela (utente RSU n.º 104381) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 8726/16 – Renovação - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR) – Maria Emília Dias Cunha Pinto - 
Cernadelo (utente RSU n.º 105200) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 8773/16 – 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); e “Isenção das tarifas 
de disponibilidade de água e águas residuais” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Armando Manuel 
Costa Serafim – Sousela (Consumidor n.º 18271) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7846/16 – 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” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido de 
isenção total da tarifa de disponibilidade de 
água por insuficiência económica – Gracinda 
Teixeira Pereira – Caíde de Rei (consumidor n.º 
18496) 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Informação n.º 7876/16 – 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 
Francisco Coelho Gonçalves – Lodares (utente 
RSU n.º 5473) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 8754/16 – Pedido Novo - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR) – Maria Goreti Costa Mendes – 
Lustosa (utente RSU n.º 104494) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 8760/16 – 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 águas residuais” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Gilkácio Querubim 
Silva – Lustosa (consumidor n.º 21201) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 8041/16 – 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 águas residuais” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Maria José Martins 
Pereira – Casais (consumidor n.º 19909) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7939/16 – 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 águas residuais” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção em 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Maria Aurora Pereira 
Ferreira – Ordem (consumidor n.º 18837) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 7872/16 – 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) – FAMÍLIA NUMEROSA – Carla 
Lucinda Costa Pacheco – Cristelos (consumidor 
n.º 1925) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 5387/16 – 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) 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

 
Informação n.º 787/DOMA/16 – “Cedência de 
terreno para alargamento da Rua Dr. Afonso 
Quintela - Nespereira.” - Aprovação do Protocolo 
de Acordo a celebrar entre o Município de 
Lousada e Maria Emília Ribeiro Barbosa e 
respetivas contrapartidas 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 791/DOMA/16 – “Construção dos 
acessos ao Campo de Futebol de Macieira.” - 
Aprovação do Protocolo de Acordo a celebrar 
entre o Município de Lousada e Best Casual – 
Indústria de Confeções, Lda, representada pelo 
Sr. César Fernando Santos Borges, e respetivas 
contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 809/DOMA/16 – “Autorização de 
Constituição de Servidão Administrativa de 
Aqueduto – Construção de redes de drenagem 
de águas residuais em S. Miguel.”------------------------ 

- Aprovação da minuta de Autorização de 
Constituição de Servidão Administrativa de 
Aqueduto, a celebrar entre o Município de 
Lousada e o Sr. Agostinho da Silva Pereira e 
esposa Marina Conceição Fernandes Soares 
e respetivas contrapartidas.-------------- 
- Aprovação da minuta de Autorização de 
Constituição de Servidão Administrativa de 
Aqueduto, a celebrar entre o Município de 
Lousada e o Sr. Jorge Fernando Ribeiro e 
esposa Ana da Silva Ferreira e respetivas 
contrapartidas.-------------------------------------------- 

 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 811/DOMA/16 – “Autorização de 
Constituição de Servidão Administrativa de 
Aqueduto – Construção de redes de drenagem 
de águas residuais em Figueiras – Rua Estreita do 
Sol, Rua Fonte do Sol e Rua 25 de Abril.”------------- 

- Aprovação da minuta de Autorização de 
Constituição de Servidão Administrativa de 
Aqueduto, a celebrar entre o Município de 
Lousada e o Sr. José Moreira de Sousa e 
esposa Maria Engrácia Ribeiro Magalhães e 
respetivas contrapartidas.---------------------------- 
- Aprovação da minuta de Autorização de 
Constituição de Servidão Administrativa de 
Aqueduto, a celebrar entre o Município de 
Lousada e o Sr. Nuno Miguel Pacheco 
Rodrigues e esposa Agostinha Manuela de 
Almeida Moreira e respetivas 
contrapartidas.-------------------------------------------- 

 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 814/DOMA/16 – “Construção da 
Rotunda na E.N. 207-2 em Sobreira – Caíde de 
Rei.” - Aprovação do Protocolo de Acordo a 
celebrar entre o Município de Lousada e Cecília 
Maria da Silva Moreira e respetivas 
contrapartidas 
 
 

Aprovar Unanimidade 



 

Informação n.º 821/DOMA/16 – “Autorização de 
Constituição de Servidão de Passagem – 
Realização de obras de arranjo exterior e 
requalificação do logradouro a tardoz dos 
edifícios EDINOR e LOUSACENTRO.” - Aprovação 
da minuta de Autorização de Constituição de 
Servidão de Passagem a celebrar entre o 
Município de Lousada e o Condomínio do Edifício 
LOUSACENTRO (representado pelo administrador 
Sr. Alexandre Abílio Ferreira Melo e o Condomínio 
do Edifício EDINOR (representado pelos 
administradores Rui Manuel Carvalho da Silva e 
Francisco Sérgio Morais da Rocha) e respetivas 
contrapartidas 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 7815/16 – “Associação de 
Solidariedade Social de Nevogilde” - Aprovação 
da atribuição de subsídio no valor de € 429,11, 
para obras de reparação e pintura exterior e 
interior da Sede 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 9291/16 – “Fábrica da Igreja de 
Lousada (Santa Margarida)” - Aprovação da 
atribuição de subsídio no valor de € 10.000,00, 
para intervenções no telhado da Igreja Matriz, a 
atribuir nos termos constantes da informação (€ 
5.000,00 no ano de 2016 e € 5.000,00 no ano de 
2017) 

Aprovar Unanimidade 

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

TURISMO 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proposta para a aprovação das normas de 
participação do XXII Concurso de Montras de 
Natal de 2016, bem como a atribuição de 
prémios, no âmbito do mesmo 
 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Minuta de Contrato de Comodato – Assinatura 
da Minuta do Contrato de Comodato a 
estabelecer entre este Município e a Junta de 
Freguesia de Caíde de Rei 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de subsídio à ad Lousada – 
Associação Desportiva de Lousada e à 
Associação de Hóquei de Lousada destinado a 
apoiar as necessidades decorrentes da 
execução dos seus planos de atividade  

Aprovar Unanimidade 



 

Atribuição de um subsídio ao CCD Ordem para 
comparticipação das obras de requalificação 
do Pavilhão Gimnodesportivo da Ordem 

Aprovar Unanimidade 

Super Special Stage de Lousada / WRC 
Vodafone Rally de Portugal 2016 – Atribuição de 
um subsídio ao ACP, destinado a apoiar a 
realização da prova Super Special Stage de 
Lousada, prova integrada no “WRC Vodafone 
Rally de Portugal 2016”, realizada a 19 de maio 
de 2016 

Aprovar Unanimidade 
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	Aprovar 
	2º. Aditamento ao Contrato de empréstimo a médio e longo prazo até € 795.000,00 – Requalificação de Equipamentos Desportivos”.  (a pedido do Tribunal de Contas)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Proc. n.º 508/16 (RSP) – Pedido de deliberação fundamentada de interesse público municipal na regularização do estabelecimento ou instalação (Decreto-Lei n.º 165/2014 de 05 de setembro), em nome de Neto &  Companhia, Granitos, Lda, sito em Balão, lote n.º 1, na freguesia da União das freguesias de Lustosa e Barrosas (St.º Estevão) (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 28/11/2016)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Proc. n.º 506/16 (RSP) – Pedido de deliberação fundamentada de interesse público municipal na regularização do estabelecimento ou instalação (Decreto-Lei n.º 165/2014 de 05 de setembro), em nome de Galerias Leal Pinheiro – Comércio de Móveis, Lda, sito em Granja, na freguesia da União das freguesias de Figueiras e Covas (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 28/11/2016).--
	Unanimidade
	Aprovar 
	Proc. n.º 32/L/81 - Alteração ao lote n.º 6 do Alvará de Loteamento n.º 1/05, em nome de João Nuno da Rocha Moreira, sito no lugar de Corgas / Vila Chã, freguesia da União das freguesias de Cristelos, Boim e Ordem (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 29/11/2016, exarado na informação técnica datada de 29/11/2016)
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Informação n.º 8069/16 – 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 e águas residuais” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Manuel Ferreira Magalhães – Cernadelo (Consumidor n.º 13280)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8779/16 – 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 e águas residuais” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Genoveva Rosa Cunha Alves – Caíde de Rei (Consumidor n.º 16535)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8717/16 – Pedido Novo - “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) – Júlia de Jesus – Caíde de Rei (utente n.º 2126)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8739/16 – Pedido Novo - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no artigo n.º 23 do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); FAMILIA NUMEROSA – Helena Maria Pacheco Fernandes – Torno (consumidor n.º 21416)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8783/16 – 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 águas residuais” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Ludovina Maria Araújo Andrade Ervalho – Cristelos (consumidor n.º 20428)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8742/16 – 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 e água residuais” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Sebastião Cunha Ferraz – Meinedo (consumidor n.º 11952)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8718/16 – Pedido  Novo - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e águas residuais” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Manuela Joaquina Ferreira Meireles – Cristelos (consumidor n.º 20806)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7847/16 – 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) – Maria Adelaide Silva Rodrigues – Caíde de Rei (utente RSU n.º 100612)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8546/16 – 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) – Ricardo Jorge Silva Ferreira – Boim (utente RSU n.º 24633)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	. Informação n.º 8534/16 – Pedido Novo - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e águas residuais” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Maria Celeste Pereira Sousa Freire – Cristelos (consumidor n.º 20681)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8066/16 – Pedido Novo - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); “Isenção das tarifas de disponibilidade de água” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção em 50% da tarifa de disponibilidade de água por insuficiência económica – Ilda Jesus Gomes Soares – Ordem (consumidor n.º 11187)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8641/16 – 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) – Maria Luísa Teixeira Pacheco – Boim (utente RSU n.º 1452)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	. Informação n.º 8736/16 – Pedido Novo - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no artigo n.º 23 do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); FAMILIA NUMEROSA e “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e águas residuais” - Aprovação da proposta para indeferimento do pedido de isenção da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Cláudia Leonor Ribeiro Pereira Lemos – Torno (consumidor n.º 16185)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8774/16 – Pedido  Novo - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Glória Conceição Magalhães Moreira - Sousela (utente RSU n.º 104381)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8726/16 – Renovação - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Emília Dias Cunha Pinto - Cernadelo (utente RSU n.º 105200)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8773/16 – 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); e “Isenção das tarifas de disponibilidade de água e águas residuais” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Armando Manuel Costa Serafim – Sousela (Consumidor n.º 18271)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7846/16 – 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” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água por insuficiência económica – Gracinda Teixeira Pereira – Caíde de Rei (consumidor n.º 18496)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7876/16 – 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 Francisco Coelho Gonçalves – Lodares (utente RSU n.º 5473)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8754/16 – Pedido Novo - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Maria Goreti Costa Mendes – Lustosa (utente RSU n.º 104494)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8760/16 – 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 águas residuais” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Gilkácio Querubim Silva – Lustosa (consumidor n.º 21201)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 8041/16 – 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 águas residuais” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção total da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Maria José Martins Pereira – Casais (consumidor n.º 19909)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7939/16 – 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 águas residuais” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção em 50% da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Maria Aurora Pereira Ferreira – Ordem (consumidor n.º 18837)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 7872/16 – 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) – FAMÍLIA NUMEROSA – Carla Lucinda Costa Pacheco – Cristelos (consumidor n.º 1925)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 5387/16 – 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)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 787/DOMA/16 – “Cedência de terreno para alargamento da Rua Dr. Afonso Quintela - Nespereira.” - Aprovação do Protocolo de Acordo a celebrar entre o Município de Lousada e Maria Emília Ribeiro Barbosa e respetivas contrapartidas
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 791/DOMA/16 – “Construção dos acessos ao Campo de Futebol de Macieira.” - Aprovação do Protocolo de Acordo a celebrar entre o Município de Lousada e Best Casual – Indústria de Confeções, Lda, representada pelo Sr. César Fernando Santos Borges, e respetivas contrapartidas.
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 809/DOMA/16 – “Autorização de Constituição de Servidão Administrativa de Aqueduto – Construção de redes de drenagem de águas residuais em S. Miguel.”------------------------
	- Aprovação da minuta de Autorização de Constituição de Servidão Administrativa de Aqueduto, a celebrar entre o Município de Lousada e o Sr. Agostinho da Silva Pereira e esposa Marina Conceição Fernandes Soares e respetivas contrapartidas.--------------
	Unanimidade
	Aprovar
	- Aprovação da minuta de Autorização de Constituição de Servidão Administrativa de Aqueduto, a celebrar entre o Município de Lousada e o Sr. Jorge Fernando Ribeiro e esposa Ana da Silva Ferreira e respetivas contrapartidas.--------------------------------------------
	Informação n.º 811/DOMA/16 – “Autorização de Constituição de Servidão Administrativa de Aqueduto – Construção de redes de drenagem de águas residuais em Figueiras – Rua Estreita do Sol, Rua Fonte do Sol e Rua 25 de Abril.”-------------
	- Aprovação da minuta de Autorização de Constituição de Servidão Administrativa de Aqueduto, a celebrar entre o Município de Lousada e o Sr. José Moreira de Sousa e esposa Maria Engrácia Ribeiro Magalhães e respetivas contrapartidas.----------------------------
	Unanimidade
	Aprovar
	- Aprovação da minuta de Autorização de Constituição de Servidão Administrativa de Aqueduto, a celebrar entre o Município de Lousada e o Sr. Nuno Miguel Pacheco Rodrigues e esposa Agostinha Manuela de Almeida Moreira e respetivas contrapartidas.--------------------------------------------
	Informação n.º 814/DOMA/16 – “Construção da Rotunda na E.N. 207-2 em Sobreira – Caíde de Rei.” - Aprovação do Protocolo de Acordo a celebrar entre o Município de Lousada e Cecília Maria da Silva Moreira e respetivas contrapartidas
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 821/DOMA/16 – “Autorização de Constituição de Servidão de Passagem – Realização de obras de arranjo exterior e requalificação do logradouro a tardoz dos edifícios EDINOR e LOUSACENTRO.” - Aprovação da minuta de Autorização de Constituição de Servidão de Passagem a celebrar entre o Município de Lousada e o Condomínio do Edifício LOUSACENTRO (representado pelo administrador Sr. Alexandre Abílio Ferreira Melo e o Condomínio do Edifício EDINOR (representado pelos administradores Rui Manuel Carvalho da Silva e Francisco Sérgio Morais da Rocha) e respetivas contrapartidas
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 7815/16 – “Associação de Solidariedade Social de Nevogilde” - Aprovação da atribuição de subsídio no valor de € 429,11, para obras de reparação e pintura exterior e interior da Sede
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 9291/16 – “Fábrica da Igreja de Lousada (Santa Margarida)” - Aprovação da atribuição de subsídio no valor de € 10.000,00, para intervenções no telhado da Igreja Matriz, a atribuir nos termos constantes da informação (€ 5.000,00 no ano de 2016 e € 5.000,00 no ano de 2017)
	Unanimidade
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Proposta para a aprovação das normas de participação do XXII Concurso de Montras de Natal de 2016, bem como a atribuição de prémios, no âmbito do mesmo
	Unanimidade
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Minuta de Contrato de Comodato – Assinatura da Minuta do Contrato de Comodato a estabelecer entre este Município e a Junta de Freguesia de Caíde de Rei
	Unanimidade
	Aprovar
	Atribuição de subsídio à ad Lousada – Associação Desportiva de Lousada e à Associação de Hóquei de Lousada destinado a apoiar as necessidades decorrentes da execução dos seus planos de atividade 
	Unanimidade
	Aprovar
	Atribuição de um subsídio ao CCD Ordem para comparticipação das obras de requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da Ordem
	Unanimidade
	Aprovar
	Super Special Stage de Lousada / WRC Vodafone Rally de Portugal 2016 – Atribuição de um subsídio ao ACP, destinado a apoiar a realização da prova Super Special Stage de Lousada, prova integrada no “WRC Vodafone Rally de Portugal 2016”, realizada a 19 de maio de 2016
	Unanimidade
	Aprovar

