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DELIBERAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Reunião de 17 de julho
- Dado conhecimento ao Executivo da solicitação da Concelhia do Partido
Socialista da Lousã, para a cedência gratuita do Parque Municipal de Exposições nos dias 15 e 16 de setembro de 2017.
- Aprovada a aceitação de um donativo no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros), destinado aos Bombeiros Municipais, por parte da Associação Católica de Cultura e Recreio Ala de Nun´ Álvares de Gondomar.
- Aprovada a anulação do pagamento das execuções fiscais relativas ao
mês de março de 2017, em nome de Liliana Raquel Oliveira Santos.
- Aprovada a anulação do pagamento das execuções fiscais relativas aos
meses de julho de 2016 a março de 2017, em nome de Maria Isilda dos Santos.
- Aprovada a anulação do pagamento das execuções fiscais relativas aos
meses de agosto de 2016 a janeiro de 2017, em nome de Maria Cláudia Mascarenhas de Menezes Marcão.
- Aprovada a anulação do pagamento das execuções fiscais relativas aos
meses de abril de 2016 a março de 2017, em nome de Altina Manuela Nascimento Fernando.
- Aprovada a anulação do pagamento das execuções fiscais relativas aos
meses de outubro de 2016 a março de 2017, em nome de Maria Emília Candeias Rodrigues Mateus.
- Aprovada a anulação do pagamento das execuções fiscais relativas ao
mês de outubro de 2016, em nome de Ana Cristina Figueiredo Simão.
- Aprovada a anulação do pagamento das execuções fiscais relativas aos
meses de março a setembro de 2016, em nome de João Gabriel da Fonseca
Lopes e pagamento faseado da dívida de água referente ao mesmo período em prestações mensais.
- Aprovada a anulação da dívida de água relativa ao plano de pagamento dos
meses de fevereiro de 2015 a março de 2016, aprovação da anulação do pagamento das execuções fiscais relativas aos meses de abril de 2016 a março
de 2017, em nome de Nadina Isabel Carnim Ferrão e pagamento faseado da
dívida de água referente ao mesmo período em prestações mensais.
- Aprovados os apoios concedidos no mês de junho pela Secção de Intervenção Social, no âmbito das medidas de apoio pontual a situações de
emergência social.
- Aprovado protocolo de colaboração a estabelecer com a ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil, com vista à melhoria do desempenho das
atribuições dos outorgantes no âmbito da proteção e socorro em situações que ocorram durante os dispositivos previsto na Diretiva Financeira
da ANPC em vigor.
- Aprovado protocolo de colaboração a estabelecer com a sociedade anónima Alves Bandeira & C.ª, tendo como objeto uma ação de angariação de
fundos para os Bombeiros Municipais, denominada “ALBI Bombeiro”.
- Ratificado o mapa de compensação de tempo despendido/bombeiros
voluntários referente ao mês de junho dos Bombeiros Municipais da Lousã.
- Ratificado o mapa dos valores referentes às equipas de combate a incêndio no mês de junho dos Bombeiros Municipais da Lousã.
- Urbanismo:
Aprovada a emissão de certidão de parecer sobre constituição de
compropriedade Requerimento nº 5675 e n.º 3118, de 02/12/2016 e
29/06/2017 Requerente: Rosa Armanda Sequeira Simões.
Reunião de 8 de agosto
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho de aprovação da 11ª
Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.
- Deliberado atribuir um Voto de Reconhecimento à Cooperativa Lousãmel
pela distinção alcançada no Concurso Nacional de Mel, realizado na 54ª Feira Nacional de Agricultura, que decorreu em Santarém, com a Medalha de
Ouro, na categoria “Mel Multiflora.”
- Deliberado atribuir um Voto de Reconhecimento à Empresa Apimel
pela distinção alcançada no Concurso Nacional de Mel, realizado na 54ª
Feira Nacional de Agricultura, que decorreu em Santarém, com a Medalha de Bronze e uma Menção Honrosa, com o Mel de Urze e o Mel de
Eucalipto, respectivamente.
- Ratificada a aprovação do Protocolo celebrado com a Entidade de Turismo Centro de Portugal, com o objectivo de desenvolver projectos de dinamização do turismo no Concelho, dinamização e divulgação do evento Volta
a Portugal em Bicicleta, Feira do Mel e da Castanha, Festivais Gastronómicos e o Welcome Center das Aldeias do Xisto.
- Aprovada a isenção de pagamento de taxas pela emissão de licença especial de ruído e de instalação de recinto improvisado à Comissão de Festas
da Nossa Senhora da Ajuda no Prilhão.
- Aprovada a cedência gratuita do Parque Municipal de Exposições ao
Agrupamento de Escolas da Lousã, para a realização do “Dia do Diploma”
no dia 27 de outubro de 2017.
- Aprovado o Protocolo de Cooperação a celebrar com a Activar e com o
Agrupamento de Escolas da Lousã para o funcionamento das Atividades
de Animação de Apoio à Família, nos Jardins de Infância do Freixo, Lousã –
Regueiro e Santa Rita, para o ano letivo 2017/2018.
- Aprovado o Protocolo de Cooperação a celebrar com a Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras e com o Agrupamento de Escolas
da Lousã para o funcionamento das Atividades de Animação de Apoio à
Família, na freguesia das Gândaras, para o ano letivo 2017/2018.
- Aprovado o Protocolo de Cooperação a celebrar com o Centro Paroquial
de Solidariedade Social da Freguesia de Serpins e com o Agrupamento de
Escolas da Lousã para o funcionamento das Atividades de Animação de
Apoio à Família, na freguesia de Serpins, para o ano letivo 2017/2018.
- Aprovado o Protocolo de Cooperação a celebrar com o Centro Paroquial
de Solidariedade Social da Freguesia de Serpins e com o Agrupamento de
Escolas da Lousã para o funcionamento do Centro de Atividades de Tempos Livres, na freguesia de Serpins, para o ano letivo 2017/2018.
- Aprovado o Protocolo de Cooperação a celebrar com a ARCIL e com o
Agrupamento de Escolas da Lousã para o funcionamento das Atividades
de Tempos Livres, para os alunos do 1º Ciclo e Ensino Básico, para o ano
letivo 2017/2018.
- Atribuído Voto de Reconhecimento aos atletas da Equipa de Benjamins
de Futebol do Clube Desportivo Lousanense, que venceu a taça de encerramento da Associação de Futebol de Coimbra.
- Atribuído Voto de Reconhecimento aos atletas da Equipa de Juvenis de
Futebol do Clube Desportivo Lousanense, que venceu a taça de encerramento da Associação de Futebol de Coimbra.
- Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Gonçalo Bandeira, que se
sagrou Campeão Nacional de Enduro de BTT na categoria de Cadetes, no
dia 16 de julho, em Murça.
- Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Hélder Padilha, que se sagrou Vice-Campeão Nacional de Enduro de BTT na categoria de Master 30,
no dia 16 de julho, em Murça.
- Atribuído Voto de Reconhecimento aos atletas da equipa de Futsal de
Traquinas da Associação Desportiva Serpinense que se sagrou campeã
Distrital da Associação de Futebol de Coimbra.
- Atribuído Voto de Reconhecimento às atletas da equipa de futsal de Juvenis Femininos do Agrupamento de Escolas da Lousã, que se sagraram
campeãs distritais e regionais no presente ano letivo.

- Atribuído Voto de Reconhecimento às atletas da equipa de futsal do escalão de Iniciados Femininos do Agrupamento de Escolas da Lousã, que se
sagraram campeãs distritais e regionais no presente ano letivo.
- Atribuído Voto de Reconhecimento à atleta Lousanense Camila Rebelo,
que bateu o record de juvenis dos 200 metros costas no Open de Portugal,
Campeonatos Absolutos de Portugal e Campeonatos Nacionais de Juvenis.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à Escola Básica nº1 da Lousã, pelo prémio alcançado no Desafio UHU, Concurso Nacional no âmbito do Programa
Eco-Escolas, na categoria de Photo Wall.
- Deliberada a atribuição de um apoio financeiro à Sociedade Columbófila
Lousanense, no valor de 350€ (trezentos e cinquenta euros).
- Dado conhecimento à Câmara Municipal da escala de serviço dos Delegados de Saúde, para o período de 26.06.2017 a 02.10.2017, a substituir a informação dada anteriormente pelo ACES-PIN – Agrupamento de Centros de
Saúde do Pinhal Interior.
- Secção de Compras e Aprovisionamento:
Ajuste Direto nº 139/2016, Aquisição de combustível rodoviário a granel
– gasóleo, pelo período de 12 meses. Proposta de liberação de caução.
- Urbanismo:
Aprovada a receção provisória das obras de urbanização tituladas pelo
Alvará de Loteamento nº 01/2015, sito em Fonte Vidal de Baixo – Freguesia da Lousã e Vilarinho | Requerimento nº454 de 26.01.2017 | Requerente: Serra Antunes & Costa, Lda.
Reunião de 21 de agosto
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho referente à aprovação da 12ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.
- Aprovado acordo de colaboração a celebrar com a ARCIL – Associação
para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã, para garantir a manutenção do funcionamento das actividades de interesse municipal pelo
período de um ano.
- Ratificados os apoios concedidos no mês de agosto, pela Secção de Intervenção Social no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situações de
Emergência Social.
- Ratificada a isenção de taxas aos utilizadores da Piscina Descoberta do
Parque Carlos Reis nos dia 11 e 12 de agosto de 2017, no âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Juventude.
- Aprovada a anulação do pagamento de divida de água e das execuções
fiscais relativas aos meses de junho de 2015 a janeiro de 2017, em nome de
Manuel Luis Cortez de Matos.
- Aprovada a anulação do pagamento das execuções fiscais relativas ao
mês de outubro de 2016, em nome de Alexandra Dittmann.
- Aprovado o pagamento faseado da divida de fornecimento de água e anulação das execuções fiscais em nome de Paulo Jorge Fresco Mateus.
- Aprovada a anulação das faturas de limpeza de fossa e execuções fiscais
em nome de Sandra Margarida da Fonseca Lopes.
- Aprovada a anulação do pagamento das execuções fiscais relativas ao
mês de dezembro de 2016, em nome de Abílio Seco Brandão.
- Aprovada a anulação da divida de água e execuções fiscais, relativas aos
meses de maio a dezembro de 2016, em nome de Fernando Jorge Lopes das
Neves.
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao Lousanense António Tabanez da
Fonseca que representou Portugal no Campeonato do Mundo de Parapente.
- Ratificado o mapa de compensação de tempo despendido/bombeiros
voluntários referente ao mês de julho dos Bombeiros Municipais da Lousã.
- Ratificado o mapa dos valores referentes às equipas de combate a incêndio no mês de julho dos Bombeiros Municipais da Lousã.
- Urbanismo:
Aprovada a solicitação de substituição da hipoteca do lote 1 pelo lote 4
resultante do Alvará de Loteamento nº6/2008, sito na Flor da Rosa – Freguesia da Lousã e Vilarinho – Lousã. Requerimento nº 3624 de 26.07.2017
| Requerente: URBIPATEO – Imobiliária e Representações, Lda
Reunião de 4 de setembro
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho referente à aprovação da 13ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho referente à autorização da venda de um prédio urbano, designado sob o lote 55, sito em
Gorgulho – Zona Industrial do Alto Padrão.
- Aprovado o lançamento de uma derrama, referente ao exercício económico 2017 e a cobrar em 2018.
- Aprovadas as taxas de IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, a cobrar
em 2018.
- Aprovada a taxa de IRS.
- Ratificado o mapa dos valores referentes às equipas de combate a incêndio no mês de julho dos Bombeiros Municipais da Lousã.
Reunião de 18 de setembro
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho referente à aprovação da 14ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.
- Dado conhecimento da autorização da venda de um prédio rustico à entidade Metas Principais – Unipessoal, Lda.
- Deliberada a atribuição da Medalha de Mérito do Concelho ao Restaurante Casa Velha.
- Deliberada a atribuição da Medalha de Mérito do Concelho à Empresa
Trevipapel, S.A.
- Deliberada a atribuição da Medalha de Mérito do Concelho ao Rancho Folclórico Flores de Serpins.
- Deliberada a atribuição da Medalha de Mérito do Concelho à Associação
Desportiva Serpinense.
- Aprovada a atribuição do montante de 22.000 € à ARCIL - Associação para
a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã, no âmbito do Apoio às
Estruturas de Ensino Diferenciado/Estruturado do Agrupamento de Escolas da Lousã, para o ano letivo 2017/2018.
- Atribuído um apoio financeiro à Comissão de Melhoramentos de Vale Nogueira, no Valor de 1.500 € (mil e quinhentos euros).
- Aprovada a rectificação do mapa dos apoios concedidos no mês de agosto pela Secção de Intervenção Social, no âmbito das medidas de apoio pontual a situações de emergência social.
- Aprovada a anulação do pagamento de dívida de água e das execuções
fiscais relativas aos meses de setembro de 2016 a maio de 2017, em nome
de Manuel Vaz Marques.
- Aprovada a anulação do pagamento das execuções fiscais relativas
aos meses de janeiro e abril de 2017, em nome de Maria da Soledade
Ribeiro Ventura.
- Aprovada a atribuição de apoio a financeiro às Instituições Desportivas
do Concelho para a época 2017/2018.
- Aprovada a isenção de taxas ao Trevim – Cooperativa Editora e de Promoção
Cultural CRL, referente à cedência do Cine Teatro no dia 7 de outubro de 2017,
para a realização do “Espetáculo de Comemoração dos 50 anos do Jornal.”
- Aprovada a isenção de taxas à ARCIL – Associação para a Recuperação
de Cidadãos Inadaptados da Lousã, referente à cedência do Cine Teatro no

dia 14 de outubro de 2017, para a realização do “7º Festival da Canção para
Pessoas com Deficiência Mental.”
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do Relatório sobre a situação
económico-financeira, relativo ao exercício de 2017 – 1º Semestre do Municipio da Lousã remetido por Marques, Cruz & Associado – Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas.
- Ratificado o mapa de compensação de tempo despendido/bombeiros voluntários referente ao mês de agosto dos Bombeiros Municipais da Lousã.
- Ratificado o mapa dos valores referentes às equipas de combate a incêndio no mês de agosto dos Bombeiros Municipais da Lousã.
Reunião de 2 de outubro
- Dado conhecimento à Câmara Municipal da aprovação da 15ª Alteração ao
Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2017.
- Ratificados os apoios concedidos no mês de setembro pela Secção de
Intervenção Social no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situações
de Emergência Social.
Reunião de 19 de outubro
- Aprovada a atribuição de um Voto de Reconhecimento ao atleta Daniel
Pombo que venceu a Taça de Portugal de Downhill, na categoria Master 30,
na presente época desportiva.
- Aprovada a atribuição de um Voto de Reconhecimento aos atletas Margarida Bandeira, Gonçalo Bandeira e Hélder Padilha, bem como, ao Montanha Clube, pelos excelentes resultados alcançados na Taça de Portugal
de Downhill.
- Aprovada a atribuição de um Voto de Reconhecimento ao piloto Pedro
Rosário que, em representação da equipa “Energia Racing” se sagrou Campeão Nacional de Kartcross.
- Aprovada a atribuição do topónimo “Rua Mário Pedroso Dias Ferreira” à
rua principal do Pólo Industrial de Casal de Ermio, apresentada pela Junta
de Freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermio e aprovada por unanimidade pela Comissão Municipal de Toponímia.
- Atribuído Voto de Reconhecimento a Patricia Martins, atleta da Secção
de Judo do Montanha Clube, que no dia 7 de outubro de 2017, representou
Portugal na prova internacional de cadetes na “Super Copa de Vigo,” obtendo o terceiro lugar na categoria de -57 kg.
- Atribuído Voto de Reconhecimento a Alexandre Marques, atleta da Secção de Judo do Montanha Clube, que no dia 7 de outubro de 2017, em Torres
Novas se sagrou campeão zonal de seniores na categoria de +100.
- Atribuído Voto de Reconhecimento ao piloto de Enduro, Manuel Teixeira
que se sagrou Campeão Nacional no dia 8 de outubro de 2017, em Águeda.
- Aprovada a isenção de taxas pela cedência do Cine Teatro à Academia de
Música de Coimbra – Lousã, para a realização de um Concerto no dia 12 de
novembro de 2017.
- Ratificado o mapa de compensação de tempo despendido/bombeiros
voluntários referente ao mês de setembro dos Bombeiros Municipais
da Lousã.
- Ratificado o mapa dos valores referentes às equipas de combate a incêndio no mês de setembro dos Bombeiros Municipais da Lousã.
Reunião de 23 de outubro
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho referente à aprovação da 16ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2017.
- Aprovada a delegação de competências no Presidente da Câmara, e que a
mesma tenha efeitos a partir da data de aprovação.
- Deliberado que as reuniões do órgão Executivo Municipal se realizem
quinzenalmente, na primeira e terceira segunda-feira de cada mês, pelas dez horas.
- Aprovado que seja fixado o número de três Vereadores, a tempo inteiro,
os Senhores Rui Daniel Colaço Lopes, Henriqueta Cristina Ferreira da Silva
Beato de Oliveira e Ricardo Emanuel Soares Fernandes.
- Atribuído apoio financeiro ao Clube Recreativo Vilarinhense no valor de
EUR 300,00 (trezentos euros), para a realização do 32º Almoço da Terceira
Idade, promovido pelo Grupo de Jovens de Vilarinho.
- Ratificados os apoios concedidos no mês de outubro pela Secção de Intervenção Social, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situações de
Emergência Social.
- Obras Municipais Abastecimento Publico e Ambiente:
Aprovada a contratação de serviços especializados de consultoria para
apoio à definição de um plano de intervenção-piloto a realizar na Mata
do Sobral, para controlo/erradicação de peças exóticas invasoras e trabalhos conexos.
- Urbanismo:
Aprovada a receção provisória das obras de urbanização referentes ao
loteamento com o Alvará nº1/2010, sito em Fonte da Pulga – Freguesia
de Foz de Arouce e Casal de Ermio | Requerimento nº 572 de 02.02.2017
Reunião de 6 de novembro
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho referente à aprovação da 17ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2017.
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho referente à distribuição de pelouros (funções) para o mandato 2017-2021.
- Aprovado remeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal diversos procedimentos que visam a aplicação do regime excecional de controlo
relativo à reconstrução de edifícios destruídos ou gravemente danificados.
- Aprovada a atualização extraordinária do preço do contrato de aquisição
de serviços de refeições escolares que vigorou no ano letivo 2016/2017,
realizado ao abrigo do acordo quadro da Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra.
- Aprovada a isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do Cine
Teatro, ao Agrupamento de Escolas da Lousã (EB1 da Lousã), para a realização de um espetáculo infantil a ter lugar no dia 15 de dezembro de 2017.
- Aprovada a isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do Cine
Teatro, à Associação Cultural Princesa Peralta, para a realização de um espetáculo no dia 6 de janeiro de 2018.
- Aprovada a isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do Cine
Teatro, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Lousã, para a realização de uma reunião com as paróquias do Concelho, a ter lugar no dia 29 de
novembro de 2017.
- Aprovada a celebração de uma parceria com a ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, no âmbito da participação das Escolas do Concelho
no Programa ECO-ESCOLAS.
- Dado conhecimento da comunicação do Senhor Comandante Operacional
Distrital de Operações de Socorro de Faro, a agradecer à Câmara Municipal
a ajuda prestada nos incêndios que assolaram a Zona Centro do País, nos
dias 15 e 16 de outubro de 2017.
- Dado conhecimento à Câmara Municipal da Tomada de Posição por parte
da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra face à Calamidade
Pública causada pelos incêndios de 15 e 16 de outubro de 2017.
- Aprovado o mapa do Grupo de Reforço de Intervenção Florestal - DECIF 2017
dos Bombeiros Municipais da Lousã referente aos meses de julho e agosto.
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Enquadrada na estratégia de qualificação do território, a Câmara Municipal promoveu uma empreitada de
qualificação de duas rotundas de interligação com a EN
342 (variante) e uma rotunda da EN236 (variante a Foz
de Arouce).
O projeto paisagístico foi da responsabilidade da empresa Verde Paisagismo, que está sedeada na Lousã e
é liderada pelo lousanense Domingos Mendes Lopes –
Diretor de Departamento da Universidade de Trás os
Montes e Alto Douro (UTAD).
Na rotunda da EN 236 (Freixo) foi instalada uma peça de
grande dimensão idealizada pelos mentores do projeto
“Isto é Lousã”, Gonçalo Marques e João Martins, tendo a
mesma sido produzida pela empresa José Garcia, Lda,
localizada em Serpins.
A intervenção, que visou conferir mais dignidade a estes
espaços e requereu uma autorização prévia por parte da
Infraestruturas de Portugal, foi realizada pela empresa
Electroperacional, Construção Civil, Lda, e significou um
investimento da Autarquia de 78 447, 29€ + IVA.

INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS E
SANEAMENTO TOJAL E RELVAS – SERPINS

Encontra-se em fase de conclusão a empreitada de instalação de infraestruturas para águas residuais e renovação da rede de abastecimento de água no Tojal e nas
Relvas, na freguesia de Serpins.
Esta empreitada – que fará a ligação à rede já existente
no lugar de Cova do Barro – significa um investimento
da Autarquia de 114 871,21€ + IVA e foi adjudicada à empresa Sondagem Luís Neves, Lda.
Para além da instalação de novas infraestruturas de
águas residuais e rede de abastecimento de água, a empreitada contempla a renovação dos ramais domiciliários e a pavimentação das vias intervencionadas.

