
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  3333//DDAAFF//22001177  

  
 
 

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  0066  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001177..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  7766,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2200  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001177..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

1.ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
 
 
 
1.1 VOTOS DE LOUVOR 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Sara Catarina Ribeiro, individual,  por se ter 
sagrado Vice-campeã Nacional de Estrada 2017, 
prova que decorreu no dia 14/01/2017 com 
partida e chegada no Estádio do Jamor, em 
Oeiras 

Aprovar Unanimidade 

José Costa, atleta da Associação Desportiva de 
Lustosa por se ter sagrado Campeão Regional de 
corta mato curto, no escalão de veteranos, 
maiores de 50 anos, que se realizou no Parque da 
Cidade de Paredes no dia 22 de janeiro de 2017 

Aprovar Unanimidade 

Associação de Hóquei de Lousada por se ter 
sagrado campeã nacional de Hóquei de Sala na 
época de 2016/2017 

Aprovar Unanimidade 

André Romariz, atleta do Juventude Hóquei 
Clube, por ter sido o Melhor Guarda-Redes na 
fase final de Séniores Masculinos de Hóquei de 
Sala na época de 2016/2017 

Aprovar Unanimidade 

Bruno Santos, atleta da Associação Hóquei de 
Lousada, pelo prémio de melhor marcador na 
fase final de Séniores Masculinos de Hóquei de 
Sala na época de 2016/2017 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Desativação e remoção de ETAR – Casa de Vila 
Verde – Caíde de Rei – Cancelamento de 
Servidão administrativa e de Direito de Superfície 
– Informação 749/DOMA/2015 

Aprovar Unanimidade 

Doação do prédio rústico propriedade do Caíde 
de Rei Sport Clube, com área de 10.810m2, sito 
na Rua do Campo de Futebol, freguesia de 
Caíde de rei, inscrito na matriz predial rústica da 
freguesia de Caíde de Rei sob nº. 1475, prédio 
não descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Lousada – Aceitação da doação 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 
 



 

3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 585/16  - Pedido de deliberação 
fundamentada de interesse público municipal na 
regularização de estabelecimento ou instalação 
(Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro), 
requerida em nome de Lousatoldos, Lda, sito em 
Rua Joaquim Pinto Leal, União das freguesias de 
Nespereira e Casais. (Despacho proferido pelo Sr. 
Presidente da Câmara em 31 de janeiro de 2017) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 6/17  - Pedido de deliberação 
fundamentada de interesse público municipal na 
regularização de estabelecimento ou instalação 
(Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro), 
requerida em nome de Méritoternura – 
Confeções, Lda, sito em Rua das Escolas, n.º 273, 
União das freguesias de Lustosa e Barrosas (St.º 
Estevão). (Despacho proferido pelo Sr. Presidente 
da Câmara em 31 de janeiro de 2017) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 20/17  - Pedido de deliberação 
fundamentada de interesse público municipal na 
regularização de estabelecimento ou instalação 
(Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro), 
requerida em nome de José Tiago Nogueira 
Ferreira, sito em Rua Fábrica da Louça, União das 
freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e 
Alvarenga. (Despacho proferido pelo Sr. 
Presidente da Câmara em 31 de janeiro de 2017) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 40/17  - Pedido de deliberação 
fundamentada de interesse público municipal na 
regularização de estabelecimento ou instalação 
(Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro), 
requerida em nome de Joaquim de Sousa Leal, 
sito em Rua Santa Luzia, União das freguesias de 
Figueiras e Covas. (Despacho proferido pelo Sr. 
Presidente da Câmara em 31 de janeiro de 2017) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 45/17  - Pedido de deliberação 
fundamentada de interesse público municipal na 
regularização de estabelecimento ou instalação 
(Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro), 
requerida em nome de Meicor – Passamanarias, 
Lda, sito em Estrada Lamas de Cima, n.º 181, 
freguesia de Aveleda. (Despacho proferido pelo 
Sr. Presidente da Câmara em 31 de janeiro de 
2017) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 7/L/98 - Alteração ao lote n.º 20 do 
Alvará de Loteamento n.º10/00, em nome de 
Manuel José Fernandes da Silva Carneiro, sito no 
lugar de Arcas, freguesia da União das freguesias 
de Cristelos, Boim e Ordem (Despacho proferido 
pelo Sr. Presidente da Câmara em 25/01/2017, 
exarado na informação técnica datada de 
23/01/2017) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 10/L/93 - Alteração ao lote n.º 15 do 
Alvará de Loteamento n.º19/98, em nome de 
Pedro José Ribeiro da Silva, sito no lugar de Juía, 

Aprovar Unanimidade 



 

freguesia de Lodares (Despacho proferido pelo 
Sr. Presidente da Câmara em 24/01/2017, 
exarado na informação técnica datada de 
09/01/2017). 
- Assunto presente na reunião de 04/01/2016 
 
Proc. n.º 10/L/04 - Alteração ao lote n.º 3 do 
Alvará de Loteamento n.º1/06, em nome de 
Percurso Único, S.A., sito no lugar de Arcas, 
freguesia da União das freguesias de Cristelos, 
Boim e Ordem (Despacho proferido pelo Sr. 
Presidente da Câmara em 31/01/2017, exarado 
na informação técnica datada de 31/01/2017) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 12/L/88 - Alteração aos lotes n.º 22, 23 e 
24 do Alvará de Loteamento n.º11/01, em nome 
de Tarrão – Empreendimentos Imobiliários, Lda e 
Ângulos e Abcissas – Unipessoal, Lda, sito no lugar 
de Lagoa, freguesia da União das freguesias de 
Cristelos, Boim e Ordem (Despacho proferido 
pelo Sr. Presidente da Câmara em 31/01/2017, 
exarado na informação técnica datada de 
30/01/2017) 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 51/17 – 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 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 – Maria Firmina Monteiro 
Maia - Cernadelo - (Consumidor n.º 21318) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

. Informação n.º 26/17 – 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 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 – Carla Luiza 
Ferreira Neves – S. Miguel - (Consumidor n.º 20464) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 50/17 – Renovação de Pedido - 
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 da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Maria Fernanda 
Conceição Sousa – Nespereira - (Consumidor n.º 
16159) 
Informação n.º 366/17 – Pedido Novo - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar no artigo 22.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 de 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – António Augusto 
Ribeiro Rodrigues – Nevogilde - (Consumidor n.º 
18583) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 170/17 – 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 Celeste Pereira Neto - 
Lustosa - (Cliente RSU n.º 101452) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 348/17 – Pedido Novo - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar no artigo 22.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 de 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Maria Augusta Ferreira 
Gomes – Boim - (Consumidor n.º 13802) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 370/17 – 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 da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção de 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Sandra Patrícia Lopes 
Morais – Silvares - (Consumidor n.º 18554) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 387/17 – Pedido Novo - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar no artigo 22.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 – Margarida Conceição 
Paiva Pinheiro Cunha – Aveleda - (Consumidor n.º 
19804) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 9728/16 – Pedido Novo - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar no artigo 22.º do 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

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 – Olinda Moreira Rocha 
– Cristelos - (Consumidor n.º 14970) 
Informação n.º 35/17 – Pedido Novo - Aprovação 
da não atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 22.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 de 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Anaíde Silva Ferreira 
Cardoso – Cernadelo - (Consumidor n.º 20896) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 9712/16 – Renovação de pedido - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar no artigo 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 de 50% da tarifa de disponibilidade de 
água por insuficiência económica – Lúcia 
Daniela Ferreira – Cernadelo - (Consumidor n.º 
16224) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 9709/16 – Renovação de pedido - 
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 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 – Maria Emília Sousa 
Pacheco – Meinedo - (Consumidor n.º 11947) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 9388/16 – Renovação de pedido - 
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 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 – Ana Silva Pereira – 
Ordem - (Consumidor n.º 18265) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 9666/16 – Renovação de pedido - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar no artigo 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 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

isenção total da tarifa de disponibilidade de 
água por insuficiência económica – Rodolfo 
Hernâni Tavares Tomás – Cristelos - (Consumidor 
n.º 168) 
Informação n.º 368/17 – Renovação de pedido - 
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 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 – Maria Celeste Moreira 
Magalhães – Meinedo - (Consumidor n.º 9434) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 441/17 – Renovação de pedido - 
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 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 – Maria Engrácia Leal 
Moreira Santos – Nevogilde - (Consumidor n.º 
2264) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 445/17 – Pedido Novo - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar no artigo 22.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 de 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – António Augusto 
Ribeiro Rodrigues – Nevogilde - (Consumidor n.º 
18583) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 9387/16 – Renovação de pedido - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR); – Agostinho Queirós Antunes 
Coelho – Figueiras - (Cliente RSU n.º 104997) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 63/DOMA/17 – “Construção do 
Centro Escolar do Corgo, Meinedo” – Aprovação 
da vistoria para liberação de caução (1.º ano – 
30%, D.L. n.º 190/2012) e respetiva nomeação da 
comissão. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 65/DOMA/17 – “Construção do 
Centro Escolar de Caíde de Rei” – Aprovação da 
vistoria para liberação de caução (1.º ano – 30%, 
D.L. n.º 190/2012) e respetiva nomeação da 
comissão 

Aprovar Unanimidade 

 
 



 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 4/2017 – Atribuição de apoio 
económico para pagamento dos bilhetes de 
avião de ida e volta aos pais da vítima do 
acidente de viação ocorrido no passado dia 8 
de janeiro, em Lyon – Franca, no valor de 819,28€ 
(oitocentos e dezanove euros e vinte e oito 
cêntimos) 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 3/2017 – Proposta de apoio 
económico a família carenciada, para aluguer 
de um piano destinado a uma menor que 
demonstra grande aptidão para a área musical 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 9732/2016 – Atualização de renda 
em regime de arrendamento apoiado de dois 
arrendatários do Empreendimento de Habitação 
Social de Cernadelo, a partir de 01 de abril do 
ano em curso, nos seguintes termos:-- 
- Paula Cristina Costa 
Fernandes………………………………………120,69€- 
- Ilidia Conceição Ferreira Martins 
……………………………………   65,34€------ 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 9739/2016 – Atualização de renda 
em regime de arrendamento apoiado de dois 
arrendatários do Empreendimento de Habitação 
Social de Lustosa e um de Meinedo, a partir de 
01 de abril do ano em curso, nos seguintes 
termos:--------------------------------------------------------- 
Empreendimento de Lustosa – Edifício Penas 
- Carlos Augusto Marques Nogueira Pires 
………………………….. 4,19€---------- 
- Maria Glória Barbosa Magalhães 
………………………………… 20,16€---------- 
Empreendimento de Meinedo – Edifício Maninho 
- Maria Emilia Gomes Sousa 
…………………………………….....…12,01€---------- 
 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 309/2017 – Atualização de renda 
em regime de arrendamento apoiado de um 
arrendatário do Empreendimento de Habitação 
Social de Cernadelo, a partir de 01 de abril do 
ano em curso, nos seguintes termos:- 
- Cristiana  Marisa Ribeiro Bessa 
……………………………………..62,30€---------- 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para aprovação da atribuição de 
prémios no âmbito do Concurso das Camélias, 
no valor de 1000,00€ (mil euros) 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 



 

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

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Ação Social Escolar 2016/2017 – Isenção do 
pagamento de refeição escolar, para o presente 
ano letivo, do aluno Bruno Manuel Pereira 
Bragança 

Aprovar Unanimidade 

YBAC – Yoseikan Budo Associação de Caíde de 
Rei – Aprovação da minuta do Contrato de 
Comodato 

Aprovar Unanimidade 

Associação Kento Juku Karate Portugal – 
Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00€, 
pago em duas tranches mensais iguais, 
destinado ao pagamento das despesas com os 
eventos desportivos West Coast  Challenge 
(Séniores) e Campeonato Europeu Juvenil WIBK 
(Infantil) 

Aprovar Unanimidade 

LAC Basquetebol – Atribuição de subsídio no 
valor de 11.000,00€, pago em três tranches, 
destinados a ajudar à concretização do plano 
de actividades  

Aprovar Unanimidade 

JANGADA – Cooperativa Profissional de Teatro, 
CRL - Atribuição de subsídio no valor de 
27.500,00€, pago em dez tranches mensais iguais, 
destinado a apoiar as necessidades decorrentes 
da execução do plano de atividade da 
Companhia de Teatro 

Aprovar Unanimidade 

JANGADA – Cooperativa Profissional de Teatro, 
CRL - Atribuição de subsídio no valor de 
7.500,00€, destinado a apoiar a realização da 
Folia´17 – Festival Internacional de Artes o 
espetáculo de Lousada e do 10º. foliazinho 

Aprovar Unanimidade 
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	Unanimidade
	Aprovar
	Associação de Hóquei de Lousada por se ter sagrado campeã nacional de Hóquei de Sala na época de 2016/2017
	Unanimidade
	Aprovar
	André Romariz, atleta do Juventude Hóquei Clube, por ter sido o Melhor Guarda-Redes na fase final de Séniores Masculinos de Hóquei de Sala na época de 2016/2017
	Unanimidade
	Aprovar
	Bruno Santos, atleta da Associação Hóquei de Lousada, pelo prémio de melhor marcador na fase final de Séniores Masculinos de Hóquei de Sala na época de 2016/2017
	Unanimidade
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Desativação e remoção de ETAR – Casa de Vila Verde – Caíde de Rei – Cancelamento de Servidão administrativa e de Direito de Superfície – Informação 749/DOMA/2015
	Unanimidade
	Aprovar
	Doação do prédio rústico propriedade do Caíde de Rei Sport Clube, com área de 10.810m2, sito na Rua do Campo de Futebol, freguesia de Caíde de rei, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Caíde de Rei sob nº. 1475, prédio não descrito na Conservatória do Registo Predial de Lousada – Aceitação da doação
	Unanimidade
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Proc. n.º 585/16  - Pedido de deliberação fundamentada de interesse público municipal na regularização de estabelecimento ou instalação (Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro), requerida em nome de Lousatoldos, Lda, sito em Rua Joaquim Pinto Leal, União das freguesias de Nespereira e Casais. (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 31 de janeiro de 2017)
	Unanimidade
	Aprovar
	Proc. n.º 6/17  - Pedido de deliberação fundamentada de interesse público municipal na regularização de estabelecimento ou instalação (Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro), requerida em nome de Méritoternura – Confeções, Lda, sito em Rua das Escolas, n.º 273, União das freguesias de Lustosa e Barrosas (St.º Estevão). (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 31 de janeiro de 2017)
	Unanimidade
	Aprovar
	Proc. n.º 20/17  - Pedido de deliberação fundamentada de interesse público municipal na regularização de estabelecimento ou instalação (Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro), requerida em nome de José Tiago Nogueira Ferreira, sito em Rua Fábrica da Louça, União das freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga. (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 31 de janeiro de 2017)
	Unanimidade
	Aprovar
	Proc. n.º 40/17  - Pedido de deliberação fundamentada de interesse público municipal na regularização de estabelecimento ou instalação (Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro), requerida em nome de Joaquim de Sousa Leal, sito em Rua Santa Luzia, União das freguesias de Figueiras e Covas. (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 31 de janeiro de 2017)
	Unanimidade
	Aprovar
	Proc. n.º 45/17  - Pedido de deliberação fundamentada de interesse público municipal na regularização de estabelecimento ou instalação (Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro), requerida em nome de Meicor – Passamanarias, Lda, sito em Estrada Lamas de Cima, n.º 181, freguesia de Aveleda. (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 31 de janeiro de 2017)
	Unanimidade
	Aprovar
	Proc. n.º 7/L/98 - Alteração ao lote n.º 20 do Alvará de Loteamento n.º10/00, em nome de Manuel José Fernandes da Silva Carneiro, sito no lugar de Arcas, freguesia da União das freguesias de Cristelos, Boim e Ordem (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 25/01/2017, exarado na informação técnica datada de 23/01/2017)
	Unanimidade
	Aprovar
	Proc. n.º 10/L/93 - Alteração ao lote n.º 15 do Alvará de Loteamento n.º19/98, em nome de Pedro José Ribeiro da Silva, sito no lugar de Juía, freguesia de Lodares (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 24/01/2017, exarado na informação técnica datada de 09/01/2017).
	Unanimidade
	Aprovar
	- Assunto presente na reunião de 04/01/2016
	Proc. n.º 10/L/04 - Alteração ao lote n.º 3 do Alvará de Loteamento n.º1/06, em nome de Percurso Único, S.A., sito no lugar de Arcas, freguesia da União das freguesias de Cristelos, Boim e Ordem (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 31/01/2017, exarado na informação técnica datada de 31/01/2017)
	Unanimidade
	Aprovar
	Proc. n.º 12/L/88 - Alteração aos lotes n.º 22, 23 e 24 do Alvará de Loteamento n.º11/01, em nome de Tarrão – Empreendimentos Imobiliários, Lda e Ângulos e Abcissas – Unipessoal, Lda, sito no lugar de Lagoa, freguesia da União das freguesias de Cristelos, Boim e Ordem (Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 31/01/2017, exarado na informação técnica datada de 30/01/2017)
	Unanimidade
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Informação n.º 51/17 – 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 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 – Maria Firmina Monteiro Maia - Cernadelo - (Consumidor n.º 21318)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	. Informação n.º 26/17 – 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 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 – Carla Luiza Ferreira Neves – S. Miguel - (Consumidor n.º 20464)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 50/17 – Renovação de Pedido - 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 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 – Maria Fernanda Conceição Sousa – Nespereira - (Consumidor n.º 16159)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 366/17 – Pedido Novo - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar no artigo 22.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 de 50% da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – António Augusto Ribeiro Rodrigues – Nevogilde - (Consumidor n.º 18583)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 170/17 – 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 Celeste Pereira Neto - Lustosa - (Cliente RSU n.º 101452)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 348/17 – Pedido Novo - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar no artigo 22.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 de 50% da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Maria Augusta Ferreira Gomes – Boim - (Consumidor n.º 13802)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 370/17 – 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 da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais” - Aprovação da proposta para deferimento do pedido de isenção de 50% da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Sandra Patrícia Lopes Morais – Silvares - (Consumidor n.º 18554)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 387/17 – Pedido Novo - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar no artigo 22.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 – Margarida Conceição Paiva Pinheiro Cunha – Aveleda - (Consumidor n.º 19804)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 9728/16 – Pedido Novo - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar no artigo 22.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 – Olinda Moreira Rocha – Cristelos - (Consumidor n.º 14970)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 35/17 – Pedido Novo - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar no artigo 22.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 de 50% da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – Anaíde Silva Ferreira Cardoso – Cernadelo - (Consumidor n.º 20896)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 9712/16 – Renovação de pedido - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar no artigo 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 de 50% da tarifa de disponibilidade de água por insuficiência económica – Lúcia Daniela Ferreira – Cernadelo - (Consumidor n.º 16224)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 9709/16 – Renovação de pedido - 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 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 – Maria Emília Sousa Pacheco – Meinedo - (Consumidor n.º 11947)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 9388/16 – Renovação de pedido - 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 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 – Ana Silva Pereira – Ordem - (Consumidor n.º 18265)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 9666/16 – Renovação de pedido - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar no artigo 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 – Rodolfo Hernâni Tavares Tomás – Cristelos - (Consumidor n.º 168)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 368/17 – Renovação de pedido - 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 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 – Maria Celeste Moreira Magalhães – Meinedo - (Consumidor n.º 9434)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 441/17 – Renovação de pedido - 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 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 – Maria Engrácia Leal Moreira Santos – Nevogilde - (Consumidor n.º 2264)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 445/17 – Pedido Novo - Aprovação da não atribuição do tarifário social por não se enquadrar no artigo 22.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 de 50% da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais por insuficiência económica – António Augusto Ribeiro Rodrigues – Nevogilde - (Consumidor n.º 18583)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 9387/16 – Renovação de pedido - Aprovação da atribuição do tarifário social por se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); – Agostinho Queirós Antunes Coelho – Figueiras - (Cliente RSU n.º 104997)
	Unanimidade
	Concordar com o proposto
	Informação n.º 63/DOMA/17 – “Construção do Centro Escolar do Corgo, Meinedo” – Aprovação da vistoria para liberação de caução (1.º ano – 30%, D.L. n.º 190/2012) e respetiva nomeação da comissão.
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 65/DOMA/17 – “Construção do Centro Escolar de Caíde de Rei” – Aprovação da vistoria para liberação de caução (1.º ano – 30%, D.L. n.º 190/2012) e respetiva nomeação da comissão
	Unanimidade
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Informação n.º 4/2017 – Atribuição de apoio económico para pagamento dos bilhetes de avião de ida e volta aos pais da vítima do acidente de viação ocorrido no passado dia 8 de janeiro, em Lyon – Franca, no valor de 819,28€ (oitocentos e dezanove euros e vinte e oito cêntimos)
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 3/2017 – Proposta de apoio económico a família carenciada, para aluguer de um piano destinado a uma menor que demonstra grande aptidão para a área musical
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação nº. 9732/2016 – Atualização de renda em regime de arrendamento apoiado de dois arrendatários do Empreendimento de Habitação Social de Cernadelo, a partir de 01 de abril do ano em curso, nos seguintes termos:--
	Unanimidade
	Aprovar
	- Paula Cristina Costa Fernandes………………………………………120,69€-
	- Ilidia Conceição Ferreira Martins ……………………………………   65,34€------
	Informação nº. 9739/2016 – Atualização de renda em regime de arrendamento apoiado de dois arrendatários do Empreendimento de Habitação Social de Lustosa e um de Meinedo, a partir de 01 de abril do ano em curso, nos seguintes termos:---------------------------------------------------------
	Empreendimento de Lustosa – Edifício Penas
	Unanimidade
	Aprovar
	- Carlos Augusto Marques Nogueira Pires ………………………….. 4,19€----------
	- Maria Glória Barbosa Magalhães ………………………………… 20,16€----------
	Empreendimento de Meinedo – Edifício Maninho
	- Maria Emilia Gomes Sousa …………………………………….....…12,01€----------
	Informação nº. 309/2017 – Atualização de renda em regime de arrendamento apoiado de um arrendatário do Empreendimento de Habitação Social de Cernadelo, a partir de 01 de abril do ano em curso, nos seguintes termos:-
	Unanimidade
	Aprovar
	- Cristiana  Marisa Ribeiro Bessa ……………………………………..62,30€----------
	Proposta para aprovação da atribuição de prémios no âmbito do Concurso das Camélias, no valor de 1000,00€ (mil euros)
	Unanimidade
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Ação Social Escolar 2016/2017 – Isenção do pagamento de refeição escolar, para o presente ano letivo, do aluno Bruno Manuel Pereira Bragança
	Unanimidade
	Aprovar
	YBAC – Yoseikan Budo Associação de Caíde de Rei – Aprovação da minuta do Contrato de Comodato
	Unanimidade
	Aprovar
	Associação Kento Juku Karate Portugal – Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00€, pago em duas tranches mensais iguais, destinado ao pagamento das despesas com os eventos desportivos West Coast  Challenge (Séniores) e Campeonato Europeu Juvenil WIBK (Infantil)
	Unanimidade
	Aprovar
	LAC Basquetebol – Atribuição de subsídio no valor de 11.000,00€, pago em três tranches, destinados a ajudar à concretização do plano de actividades 
	Unanimidade
	Aprovar
	JANGADA – Cooperativa Profissional de Teatro, CRL - Atribuição de subsídio no valor de 27.500,00€, pago em dez tranches mensais iguais, destinado a apoiar as necessidades decorrentes da execução do plano de atividade da Companhia de Teatro
	Unanimidade
	Aprovar
	JANGADA – Cooperativa Profissional de Teatro, CRL - Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00€, destinado a apoiar a realização da Folia´17 – Festival Internacional de Artes o espetáculo de Lousada e do 10º. foliazinho
	Unanimidade
	Aprovar

