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1.ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
1ª. Revisão ao Orçamento da Despesa e 1ª. 
Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos de 
2017 

Aprovar Unanimidade 

Aquisição das Frações C, D, E, F, G, H, I, e J, no 
Parque Industrial de Lousada Aprovar Unanimidade 

Licenciamento EA - Microsoft- Concurso Público 
 Aprovar Unanimidade 

Criação de Fundo de Maneio – Ação Social  ( 
CPCJ ) – Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 

3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 56/17  - 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 Jorge Teixeira Ferreira, sito 
em Rua do Carvalhal de Cima, freguesia de 
Nevogilde. (Despacho proferido pelo Sr. 
Presidente da Câmara em 09 de fevereiro de 
2017) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 50/17  - 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 Cândido 
Ribeiro, sito em Casas Novas, freguesia de 
Macieira. (Despacho proferido pelo Sr. Presidente 
da Câmara em 09 de fevereiro de 2017) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 341/16 (INF) – Pedido de informação 
prévia para a alteração ao lote n.º 2 do Alvará 
de Loteamento n.º1/94 (processo n.º 6/L/92), em 
nome de Manuel Jorge Duarte Ferreira, sito no 
lugar de Igreja / S. Domingos, freguesia da União 
das freguesias de Cristelos, Boim e Ordem 
(Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 07/02/2017, exarado na informação 
técnica datada de 06/02/2017) 

Aprovar Unanimidade 

Proc. n.º 6/L/92 - Alteração ao lote n.º 2 do Alvará 
de Loteamento n.º1/94, em nome de Manuel 
Jorge Duarte Ferreira, sito no lugar de Igreja / S. 
Domingos, freguesia da União das freguesias de 

Aprovar Unanimidade 



 

Cristelos, Boim e Ordem (Despacho proferido 
pelo Sr. Presidente da Câmara em 14/02/2017, 
exarado na informação técnica datada de 
14/02/2017) 
Proc. n.º 405/16 – Licenciamento da operação 
de loteamento, em nome de Imozaga – 
Imobiliária, Lda, sito em Rua Monte Pedroso, n.º 
98, freguesia da União das freguesias de Cristelos, 
Boim e Ordem (Despacho proferido pelo Sr. 
Presidente da Câmara em 15/02/2017, exarado 
na informação técnica datada de 14/02/2017- 
Assunto presente na reunião de 03/10/2016 

Aprovar Unanimidade 

 
 

4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 6236/16 – Renovação do 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); Informação n.º 9662/16 
“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 Rosa Carvalho 
Silva - Meinedo - (Consumidor n.º 16802) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 623/17 – 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 – Madalena da 
Conceição Pacheco Martins – Ordem - 
(Consumidor n.º 11013) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 629/17 – 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 do Carmo 
Santos Machado – Silvares - (Consumidor n.º 
19850) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 624/17 – Renovação do Pedido - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar no artigo 22.º do 
Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

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 de Sousa – 
Caíde de Rei - (Consumidor n.º 15227) 
Informação n.º 592/17 – 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); – FAMILIAS NUMEROSAS – Filipe 
Plácido Correia Silva - Pias - (Consumidor 14078) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 610/17 – 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 – Armando António 
Salier Teixeira – Lodares - (Consumidor n.º 10833) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 587/17 – 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 – Ana Maria Cunha 
Batista Pereira – Meinedo - (Consumidor n.º 4168) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 29/SCGC/17 – Aprovação de 
Regulamento de Serviço de Gestão de resíduos 
urbanos 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 100/DOMA/17 – “Beneficiação do 
Parque de Jogos” Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 756/17 – “União Desportiva de 
Lagoas” Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 772/17 – “Rancho Folclórico N.ª 
Sr.ª da Ajuda” Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 617/17 – “Minuta de Contrato 
Interadministrativo de Competências – Criação 
da Autoridade de Transportes prevista na Lei n.º 
52/2015 (22/LMS/2017) 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 130/DOMA/17 – “Aquisição de 
terreno para instalação de equipamento 
desportivo – Campo de Futebol de Nevogilde” - 
Aprovação do da aquisição do terreno a Maria 
Teresa Marcelo Pereira, pelo valor de € 118.000,00 
e respetivo plano de pagamentos - Aprovação 
da repartição de encargos 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 



 

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

TURISMO 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proposta para atribuição de um subsídio anual às 
instituições de cariz social do concelho, no valor 
total de 10.500€. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para atribuição de um subsídio anual 
aos Movimentos Seniores do concelho, no valor 
total de 11.576€ 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para atribuição de um subsídio ao 
Centro Social e Paroquial de Caíde de Rei, no 
valor de 10.000,00€ (dez mil euros), para 
conclusão de algumas obras necessárias à 
implementação de um Serviço de Apoio 
Domiciliário 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para pagamento da quota anual às 
seguintes entidades:  
- Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte 
de Portugal;  
- Ader-Sousa;  
- Liga Portuguesa contra a Sida  

Aprovar Unanimidade 

Proposta para atribuição de subsídios a várias 
associações/grupos de dança do concelho, 
referente a 2017 

Aprovar Unanimidade 

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

DESPORTO 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
ASSOCIAÇÃO DE CULTURA MUSICAL DE LOUSADA 
– Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00€ Aprovar Unanimidade 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO SR. DOS 
AFLITOS – Atribuição de subsídio no valor de 
50.000,00€ 

Aprovar Unanimidade 

CCD ORDEM – Atribuição de subsídio no valor de 
5.000,00€. Aprovar Unanimidade 

FUNDAÇÃO PT – Atribuição de subsídio no valor 
de 200,00€ Aprovar Unanimidade 

ATL CAIDE DE REI – cedência do parque infantil 
inserido nas instalações da EB1 de Pereiras n.º 2, 
atualmente desativado, ao ATL do Centro Social 
e Paroquial de Caíde de Rei 

Aprovar Unanimidade 

CONTRATO DE COMODATO – Alteração do 
contrato de comodato celebrado entre esta 
Autarquia e a Junta de Freguesia de Vilar do 
Torno e Alentém. 

Aprovar Unanimidade 



 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, ANO LETIVO 2016/2017 – 
Isenção do pagamento da componente de 
refeição escolar e atribuição de escalão A, no 
que concerne aos livros e material escolar, ao 
aluno Nélson Ricardo Pacheco Carneiro, para o 
ano letivo de 2016/2017 

Aprovar Unanimidade 

CONSELHO COORDENADOR DA AVALIAÇÃO – 
Criação de uma Secção Autónoma para os anos 
2017 e 2018 bem como a sua constituição 

Aprovar Unanimidade 
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