Deliberações do Executivo Municipal – Boletim abril

Reunião de 17 de abril
» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho de aprovação da 6ª
Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.

» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho de aprovação da 7ª
Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.
» Aprovados os documentos de Prestação de Contas de 2016 que inclui o
Relatório de Gestão, Inventário, Balanço Social, Contabilidade de Custos e
Relatório Anual de Acompanhamento ao Programa de Apoio à Economia
Local (PAEL).

» Aprovada a 2ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para
2017.

» Aprovada a 1ª Alteração ao mapa de pessoal para 2017.

» Ratificados os apoios concedidos no mês de abril pela Secção de
Intervenção Social, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situações de
Emergência Social.
» Deliberado autorizar a Junta de Freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermio
a ceder o direito adquirido a terceiros de um prédio rústico destinado à
construção de infraestruturas de lazer junto ao Rio Ceira.

» Aprovada a alteração do topónimo “Rua António Pinto de Campos” para
“Rua do Casal dos Rios,” de acordo com a proposta aprovada pela Comissão
Municipal de Toponímia.

» Aprovada a atribuição de topónimos para os lugares de Pegos e Porto da
Pedra, de acordo com a proposta aprovada pela Comissão Municipal de
Toponímia.
» Atribuído apoio financeiro à Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
Serpins, no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) para apoiar a realização de
obras de conservação do telhado da Igreja e do Altar da Capela da Sra. da
Graça.
» Anuladas as taxas referentes às licenças de ocupação da via publica e
publicidade com toldos do estabelecimento “Café Carvalho,” sito na Ponte
Velha.

» Aprovada a atribuição de um apoio financeiro à ARCIL – Associação para a
Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã, no valor de 750,00€
(setecentos e cinquenta euros), destinado a apoiar a realização da colónia de
férias dos utentes.
» Deliberado dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento de
Ação Social Escolar do Municipio da Lousã.
» Aprovadas as propostas de reforço de delegação de competências a
celebrar através de Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia
do Concelho, para o ano de 2017.
» Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Lousanense Gabriel Lopes que
participou no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos e
sagrou-se campeão nacional nos 100m e 200m costas e 400m estilos e bateu o
record nacional de absolutos aos 100 metros costas com o tempo de 55,01seg,
que decorreu entre os dias 30 de março e 2 de abril de 2017, em Coimbra.
» Atribuído Voto de Reconhecimento à atleta Lousanense Camila Rodrigues
que participou no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos e

sagrou-se campeã nacional no escalão de Juvenis B, nos 100m e 200m Livres e
100m e 200m Costas, que decorreu entre os dias 30 de março e 2 de abril de
2017, em Coimbra.
» Aprovada a atribuição de um apoio financeiro à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Serpins no valor de 20.000,00 € (vinte mil euros).

» Aprovada a atribuição de um apoio financeiro às Associações Culturais e
Juvenis do Concelho para o ano de 2017.
» Aprovada a isenção de pagamento de taxas pela cedência do cineteatro à
Banda Mercadoria, para a realização de um Concerto no dia 26 de maio de
2017.
» Ratificado o mapa de compensação de tempo perdido/bombeiros
voluntários referente ao mês de março dos Bombeiros Municipais da Lousã.
» Obras Municipais, Saneamento Básico e Ambiente:
Empreitada de Reabilitação e Acessibilização do Castelo da Lousã e
Área Envolvente – Relatório Final.
Ligação Gravítica da Elevatória de Águas Residuais do Ribeiro Branco
ao Emissário de Águas Residuais da ETAR da Lousã - Póvoa – Águas do Centro
Litoral – Relatório final e aprovação da minuta de contrato.

» Secção de Compras e Aprovisionamento:
Autorização prévia para aquisição de serviços e assunção de
compromissos plurianuais:
Ajuste Direto n.º 140/17 – Prestação de serviços de fornecimento diário de
refeições escolares de escolas do 1.º ciclo e jardins de infância do concelho
da Lousã para o ano letivo 2017/2018.
Autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais:

Ajuste Direto n.º 141/16 – Aquisição de combustível rodoviário a granel gasóleo, pelo período de 12 meses.

Reunião de 2 de maio
» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho de autorização para
a aquisição de um terreno sito em Cesta Velha, aos herdeiros de José Ferreira,
tendo como objetivo a ampliação da Zona Empresarial do Alto Padrão.
» Atribuído Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor João Fernandes de
Almeida.
» Aprovada a isenção do pagamento de taxas municipais à Comissão da
Igreja de Serpins, para a realização da Festa Anual em honra de N. Senhora do
Socorro, nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto de 2017.

Reunião de 8 de maio
» Aprovados os Prémios Lausus 2017 a serem entregues no Feriado Municipal

Reunião de 15 de maio
» Deliberado submeter à Assembleia Municipal o projeto relativo ao
Regulamento de Ação Social Escolar do Municipio da Lousã.
» Deliberada a reversão do lote de terreno com o n.º 55 da Zona Industrial do
Alto do Padrão, a que corresponde a descrição predial n.º 9398 da freguesia
da Lousã, a favor do município da Lousã.
» Isentado o pagamento de taxas à Lousãmotores pela utilização do Parque
Municipal de Exposições nos dias 6 a 8 de outubro de 2017.
» Isentado o pagamento de taxas à Lousãmotores, referentes à licença
especial de ruido e alvará de licença especial de ruído.

» Isentado o pagamento de taxas municipais à Comissão da Igreja de Serpins,
para a realização da Festa Anual de Nossa Senhora da Graça, nos dias 7 a 10
de julho de 2017.
» Isentado o pagamento de taxas municipais ao Municipio de Cantanhede
pela colocação de um outdoor relativo a realização da XXVI EXPOFACIC.
» Aprovada a isenção de pagamento de taxas de inumação de Andreia
Catarina

Gaspar

Nunes, no Cemitério Municipal

da

Lousã, onde é

interveniente a ARCIL – Associação para a Recuperação de Cidadãos
Inadaptados da Lousã.
» Ratificado o mapa de compensação de tempo perdido/bombeiros
voluntários referente ao mês de abril dos Bombeiros Municipais da Lousã.

Reunião de 5 de junho
» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 22 de
maio de 2017, referente à aprovação da 8ª Alteração ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano de 2017.
» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 30 de
maio de 2017, referente à aprovação da 9ª Alteração ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano de 2017.
» Dado conhecimento da publicação para apreciação pública, pelo prazo de
10 dias, a lista provisória das propostas do Orçamento Participativo, analisadas
tecnicamente pelos serviços municipais.
» Aprovada a 1ª correção material da 1ª Revisão do PDM da Lousã.
» Aprovados os valores da Ação Social Escolar, para o Ano Letivo 2017/2018.
» Atribuído apoio financeiro ao Trevim, CRL, no valor de 6.000,00 € (seis mil
euros), para apoiar a realização das comemorações dos 50 anos do jornal.

» Atribuído um apoio financeiro à Associação Princesa Peralta, no valor de
2.000,00 € (dois mil euros), para apoiar a participação no Dance Word Cup.
» Ratificados os apoios concedidos no mês de maio pela Secção de
Intervenção Social, no âmbito das medidas de apoio pontual a situações de
emergência social.
» Aprovado Acordo de Parceria e Investimento Social a celebrar com a
Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares, o
Municipio de Condeixa-a-Nova, o Municipio de Penela e o Municipio de Vila
Nova de Poiares, no âmbito do projeto Microninho Incubadora Social.
» Isentado o pagamento de taxas ao Agrupamento de Escuteiros da Lousã
656, para a realização do arraial de Santo António, no dia 10 de junho de 2017,
na Filarmónica Lousanense.
» Deliberado submeter à Assembleia Municipal o projeto relativo ao
Regulamento “Férias Ativas.”
» Atribuído Voto de Reconhecimento à atleta Lousanense Camila Rebelo pelos
excelentes resultados alcançados, nas provas de natação.

» Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Lousanense Frederico Curvelo,
que se sagrou vice-campeão nacional em atletismo.
» Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Lousanense Gabriel Lopes que
se sagrou campeão no Torneio Nadador Completo, realizado nos dias 6 e 7 de
maio, em Coimbra.
» Atribuído Voto de Reconhecimento à atleta Lousanense Mariana Rosa que
se sagrou campeã Zonal Norte de Natação.
» Ratificada a autorização de isenção de pagamento de taxas concedida ao
Montanha Clube – Secção de Motas, na organização de uma etapa do

Campeonato Nacional de Enduro – 2017, pelo serviço de segurança e socorro
prestado pelos Bombeiros Municipais da Lousã.
» Ratificada a autorização de isenção de pagamento de taxas concedida à
Associação de Futebol de Coimbra, pela utilização das instalações do
pavilhão n.1 e pelo serviço de segurança e socorro prestado pelos Bombeiros
Municipais da Lousã.
» Aprovada a isenção de pagamento de taxas ao Montanha Clube – Secção
de Caminheiros, pelo serviço de segurança e socorro prestado pelos
Bombeiros Municipais da Lousã, na Descida Noturna da Serra da Lousã,
realizada no dia 17 de junho de 2017.
» Aprovado protocolo de colaboração a celebrar com a ACTIVAR – Espaço J,
no âmbito da promoção de estágios para jovens.
» Aprovada a isenção pagamento de taxas aos Canastrões – Associação
Cultural e Artística, pela utilização do Cineteatro nos dias 30 de junho e 1 de
julho de 2017.
» Aprovada a isenção pagamento de taxas à ARCIL – Associação para a
Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã, pela utilização do
Cineteatro no dia 30 de setembro de 2017.
» Obras Municipais, Saneamento Básico e Ambiente:
Empreitada de “ligação gravítica da Elevatória de Águas Residuais do
Ribeiro Branco ao Emissário de Águas Residuais da ETAR da Lousã – Póvoa –
Águas do Centro Litoral, “para ratificação.
» Urbanismo:
Ratificadas

certidões

de

ano

de

construção

de

edificação

–

Regulamento Geral das Edificações Urbanas
» Aprovada a elaboração da operação de reabilitação urbana do
Centro Urbano da Vila da Lousã.

» Aprovada a elaboração das operações de reabilitação urbana –
Candal, Casal Novo, Cerdeira, Chiqueiro, Talasnal, Casal de Ermio, Foz de
Arouce, Gândaras, Serpins e Vilarinho.

Reunião de 19 de junho
» Ratificados os apoios concedidos no mês de junho pela Secção de
Intervenção Social, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situações de
Emergência Social.
» Aprovada a atribuição de um apoio financeiro ao Rugby Club da Lousã, no
valor de 30.000,00 €, destinado a apoiar a intervenção em curso que irá
ampliar e qualificar a oferta do Clube.
» Aprovada a anulação do pagamento das execuções fiscais relativas ao mês
de fevereiro de 2017, em nome de Maria Helena Alves Stofel Viseu.
» Aprovada a anulação do pagamento das execuções fiscais relativas aos
meses de setembro e outubro de 2016, em nome de Rosana Pereira Sequeira.
» Isentado o pagamento de taxas municipais ao Lousã Volley Clube, para a
realização do Summer Cup, realizado nos dias 4 a 10 de julho de 2017.
» Aprovada a anulação da divida de água, relativa aos meses de janeiro de
2016 a maio de 2017, em nome de Sara Marina Piedade Nogueira.
» Aprovada a celebração de um Protocolo de Cooperação com o Centro de
Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra.
» Aprovada a isenção de taxas à Associação Cultural Princesa Peralta,
referente à cedência do Cineteatro no dia 8 de julho de 2017, para a
apresentação de uma “Aula Aberta.”
» Ratificado o mapa de compensação de tempo perdido/bombeiros
voluntários referente ao mês de maio dos Bombeiros Municipais da Lousã.

» Secção de Compras e Aprovisionamento:
Ratificada a proposta de adjudicação e aprovação da minuta do
contrato – Ajuste Direto nº 298/16 – Fornecimento de Eletricidade pelo período
de 12 meses.
» Urbanismo:
Emissão de certidão de parecer sobre constituição de compropriedade
Requerimento nº 2763 de 07/06/2017

Reunião de 3 de julho
» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 14 de
junho de 2017, referente à aprovação da 10ª Alteração ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano de 2017.
» Atribuído voto de Reconhecimento à atleta Lousanense Camila Rebelo que
no dia 25 de junho, ao serviço da Seleção Regional de Natação, obteve o
record nacional de 200 metros livres.
» Atribuído Voto de Reconhecimento às duas duplas de atletas do Lousã
Volley Clube, Andreia Nunes e Rita Nunes, Daniel Coelho e Luis Marques, que
se sagraram campeãs nacionais de “Gira Volei”e Vice-campeãs nacionais na
prova “Kinder cup.”
» Atribuído Voto de Reconhecimento à atleta Margarida Bandeira, que se
sagrou Vice-Campeã Nacional de Downhill na categoria de Elite Feminino, no
dia 18 de junho, em Tarouca.
» Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Daniel Pombo, que se sagrou
Campeão Nacional de Downhill na categoria de Master 30, no dia 18 de
junho, em Tarouca.
» Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Gonçalo Bandeira, que se
sagrou Campeão Nacional de Downhill na categoria de Cadetes, no dia 18
de junho, em Tarouca.

» Atribuído Voto de Reconhecimento à equipa A – Sub 14 masculina do Rugby
Clube da Lousã, que se sagrou Campeã Inter-regional de Inverno, no passado
dia 13 de maio de 2017.
» Atribuído Voto de Pesar pelo falecimento de 64 pessoas no incêndio de
Pedrogão Grande.
» Atribuído Voto de Reconhecimento aos Bombeiros do concelho da Lousã,
pelo enorme esforço nos incêndios que assolaram a Região, bem como às
pessoas e entidades que colaboraram.
» Urbanismo:
Pedido de certidão de parecer sobre constituição de compropriedade Requerimento nº 2969 de 21.06.2017
Pedido de certidão de parecer sobre constituição de compropriedade Requerimento nº 2976 de 21.06.2017

