
Deliberações do Executivo Municipal – Boletim abril 

 

Reunião de 5 de dezembro de 2016 

» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 17 de 

novembro de 2016, referente à aprovação da 20ª Alteração ao Orçamento e 

Grandes Opções do Plano. 

 

» Voto de Pesar pelo falecimento, no passado dia 25 de novembro, do ex-

colaborador da autarquia, Manuel dos Santos Antunes Pinto. 

 

» Atribuído apoio financeiro aos apicultores do Concelho da Lousã e aos sócios 

da Cooperativa Lousamel que obtenham a certificação. 

 

» Aprovada a cedência gratuita do Parque Municipal de Exposições à Escola 

Profissional da Lousã, para a realização de um Mercado de Natal, entre outras 

iniciativas, no dia 8 de dezembro de 2016. 

 

» Aprovada a cedência gratuita do Parque Municipal de Exposições à 

Sociedade Columbófila Lousanense, que em parceria com Associação 

Columbófila do Distrito de Coimbra, realizaram a Exposição Distrital de 

Columbofilia, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2016. 

 

» Aprovada a cedência gratuita do Parque Municipal de Exposições à 

Associação de Encarregados de Educação da EB1 e Jardim de Infância de 

Santa Rita, para a realização da Festa de Natal no dia 16 de dezembro de 

2016. 

 

» Aprovada a cedência gratuita do Parque Municipal de Exposições à 

Comissão de Pais da Santa Casa da Misericórdia da Lousã, para a realização 

da Festa de Natal no dia 17 de dezembro de 2016. 

 

» Aprovada a anulação das faturas de fornecimento de água e das 

execuções ficais, em nome de José Miguel Cordoeiro Ferreira da Costa. 

 



» Aprovado Protocolo de Colaboração a celebrar com as Águas do Centro 

Litoral no âmbito do Projeto da Oficina de Segurança. 

 

» Aprovado Protocolo de Colaboração a celebrar com a AESL – Associação 

Empresarial Serra da Lousã e a Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal, E.P.E. 

 

» Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Lousanense Gabriel Lopes pela 

participação no Campeonato do Mundo de Piscina Curta que teve lugar no 

Canadá entre os dias 6 e 11 de dezembro. 

 

» Aprovada a cedência de transporte até ao valor de 1.500,00 €, à Escola 

Profissional da Lousã, referente aos transportes ocasionais para actividades 

educativas e pedagógicas para o ano lectivo 2016/2017.  

 

» Aprovado plafond em quilómetros a atribuir no ano 2017 às Associações 

Recreativas, Culturais e Instituições de Apoio Social do Concelho da Lousã. 

 

» Aprovada a isenção de pagamento de taxas à Associação Cultural Princesa 

Peralta, pela cedência do Cineteatro no dia 7 de dezembro de 2016, para a 

realização da Festa de Natal. 

 

» Aprovada a isenção de pagamento de taxas à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Jardim de Infância do Regueiro, pela 

cedência do Cineteatro no dia 16 de dezembro de 2016, para a realização da 

Festa de Natal. 

 

» Aprovada a isenção de pagamento de taxas à Associação Recreativa, 

Cultural e Social da Gândaras, pela cedência do Cineteatro no dia 17 de 

dezembro de 2016, para a realização do Sarau de Natal. 

 

» Aprovada a isenção de pagamento de taxas à Associação Cultural e 

Artística “Os Canastrões”, pela cedência do Cineteatro às quintas-feiras das 



dezoito às vinte e uma horas até ao final do mês de Janeiro de 2017, para a 

realização de ensaios suplementares. 

 

» Urbanismo: Certidão de direito de preferência - Ana Maria de Matos 

Rosmaninho 

 

 

Reunião de 19 de dezembro de 2016 

» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho de autorização para 

que seja retirado o valor das demonstrações financeiras em 2016, referente à 

dissolução da Coimbravita – Agência de Desenvolvimento Regional, S.A.  

 

» Atribuído Voto de Reconhecimento à equipa de alunos do 3º B do 

Agrupamento de Escolas da Lousã que recebeu o 2º Prémio/Menção Honrosa 

do Projeto “Mascots Journey” da Comunidade de Escolas da Europa e 

Twinning. 

 

» Ratificados os apoios concedidos no mês de dezembro pela Secção de 

Intervenção Social, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situações de 

Emergência Social. 

 

» Aprovada a anulação do pagamento das execuções fiscais relativas ao mês 

de setembro de 2016, em nome de Maria Leonor Simões. 

 

» Aprovado o pagamento faseado da divida de água e anulação das 

execuções fiscais em nome de Maria Helena da Piedade Duarte Fontes. 

 

» Aprovado o pagamento faseado da divida de água e anulação das 

execuções fiscais em nome de Manuel Simões Carinhas. 

 

» Aprovada a celebração de uma parceria com o Senhor António Amaro 

Rosa, no âmbito da cedência temporária de uma peça de armaria, para fins 

de exposição nos museus na Lousã. 

 



» Ratificado o mapa dos prémios de assiduidade por compensação referente 

ao mês de novembro dos Bombeiros Municipais da Lousã. 

 

» Obras Municipais, Saneamento Básico e Ambiente: Processo nº 20/2015, 

Empreitada de Modernização do Edifício dos Paços do Concelho – Aprovados 

os trabalhos a mais e prorrogação do prazo. 

» Processo nº 20/2015, Empreitada de Modernização do Edifício dos Paços do 

Concelho – Aprovada minuta do contrato. 

 

» Urbanismo: certidão para efeitos de isenção de Imposto Municipal sobre 

Imóveis - Maria Joana Dias Ruas Silva Sequeira (Requerimento n.º 5359) 

 

Reunião de 2 de janeiro  

» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho de aprovação da 

21ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho de aprovação da 

22ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

» Aprovado Acordo de Parceiros no âmbito do Plano Inovador de Combate 

ao Insucesso Escolar da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. 

 

» Urbanismo: Cedência gratuita de uma parcela de terreno para domínio 

público municipal - Arménio de Almeida Lopes (Requerimento nº 5697 de 

05/12/2016) 

» Pedido de certidão de autorização do cancelamento das cláusulas 

de reversão referentes aos lotes 14 e 15 da Zona Industrial do Alto do Padrão - 

EFAPEL – Empresa Fabril de Produtos Elétricos, S.A. (Requerimento nº 5552)  

» Pedido de certidão de parecer sobre constituição de 

compropriedade - David Emanuel Duarte Raposo e Mónica Sofia Jesus 

Rodrigues (Requerimento nº 5796) 

 

 



Reunião de 16 de janeiro  

 

» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho de aprovação da 

23ª, 24.ª e 25.ª Alterações ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2016. 

 

» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho referente aos 

Objetivos Estratégicos do SIADAP 2017/2018.   

 

» Aprovado Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Dr. Mário Soares, no 

passado dia 7 de janeiro. 

 

» Aprovado Voto de Reconhecimento ao Lousanense José Moreira que no dia 

8 de janeiro, foi empossado com Presidente da Direção Distrital de Coimbra da 

ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal. 

 

» Ratificados os apoios concedidos no mês de janeiro pela Secção de 

Intervenção Social, no âmbito das medidas de apoio pontual a situações de 

emergência social. 

 

» Aprovado apoio financeiro à AESL – Associação Empresarial Serra da Lousã, 

mediante aprovação de candidatura. 

 

» Ratificado o despacho de rectificação de uma deliberação municipal, nos 

termos da qual foi determinada a cedência onerosa de um lote de terreno à 

empresa Faster – Produtos Alimentares, Lda. 

 

» Ratificado despacho referente ao aumento temporário dos fundos 

disponíveis, mediante a integração do Saldo Gerência de 2016. 

 

» Aprovada a anulação das execuções fiscais relativas aos meses de abril a 

agosto de 2016, em nome de Filomena Patricia Nunes Ferreira de Matos. 

 



» Aprovado o pagamento faseado de divida de fornecimento de água e 

anulação das execuções fiscais relativas aos meses de maio a setembro de 

2016, em nome de Abílio Seco Brandão. 

 

» Aprovado o pagamento faseado de divida de fornecimento de água e 

anulação das execuções fiscais relativas aos meses de maio a setembro de 

2016, em nome de Margarida Isabel Neves Travassos Carvalho. 

 

» Aprovada a anulação das execuções fiscais relativas aos meses de junho a 

agosto de 2016, em nome de Liliana Patricia Nunes Rodrigues. 

 

» Aprovada a anulação das execuções fiscais e respectiva fatura relativa à 

limpeza de fossa, em nome de Joaquim José Novo. 

 

» Aprovada a anulação das execuções fiscais, relativas à divida de água 

referente ao mês de Setembro de 2016, em nome de João Maria Rapoula 

Pacheco Marques. 

 

» Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Lousanense Gabriel Lopes pela 

sua prestação no Campeonato do Mundo de piscina curta que decorreu em 

Winsor, no Canadá. 

 

» Atribuído apoio aos atletas Lousanenses campeões nacionais, que 

participaram em diversas competições de BTT – Downhill, Damas e Atletismo. 

 

» Urbanismo: Receção provisória das obras de urbanização relativas ao 2º 

aditamento ao alvará de loteamento urbano nº 6/2008 - Urbipáteo – 

Imobiliária e Representações, S.A. (Requerimento nº 5425) 

» Caducidade da licença de obras – Maria de Lurdes Santos 

Coelho e Maria Teresa Carranca Coelho Neves Ribeiro (Processo nº 

109/2002) 

 

 

 



Reunião de 6 de fevereiro  

» Dado conhecimento à Câmara Municipal dos despacho referentes à 

aprovação da 1ª e 2.ª Alterações ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

» Atribuído Voto de Pesar pelo falecimento, no passado dia 23 de janeiro, do 

Senhor Eng.º Artur Trindade, que desempenhou funções como Secretário-geral 

da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses.    

 

» Aprovada a 1ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 

2017. 

 

» Aprovada a atribuição do montante de 30.000,00€ (trinta mil euros) ao 

Agrupamento de Escolas da Lousã, para o ano de 2017. 

 

» Aprovada atribuição do montante de 70.000,00 € (setenta mil euros) para o 

Orçamento Participativo da Lousã no biénio 2017/2018. 

 

» Aprovado que o período de votação dos projetos finalistas do Orçamento 

Participativo, decorra entre junho e julho de 2017 em datas a designar.  

 

» Deliberado dar início ao procedimento de elaboração de um Regulamento 

relativo à Feira Anual de São João. 

 

» Aprovadas as Candidaturas das Praias da Bogueira e da Senhora da Graça 

ao Galardão Bandeira Azul, programa da Associação Bandeira Azul da 

Europa (ABAE). 

 

» Aprovados Protocolos de Cooperação a celebrar com a Junta de Freguesia 

de Foz de Arouce e Casal de Ermio e com o Concessionário da Praia Fluvial da 

Bogueira, e com a Junta de Freguesia de Serpins e o Concessionário da Praia 

Fluvial da Senhora da Graça. 

 



» Aprovado Protocolo a celebrar com a Associação pelos Animais da Lousã – 

Louzanimales, que tem como objectivo principal a promoção da adoção e a 

esterilização de animais que estão no Centro de Recolha Animal. 

» Aprovado Protocolo a celebrar com o Centro Médico Veterinário da Louzã – 

Vetlouzan, que tem como objectivo principal a promoção da adoção e a 

esterilização de animais que estão no Centro de Recolha Animal.  

 

» Aprovada o Protocolo a celebrar com a Clinica Veterinária da Lousã – CVL, 

que tem como objetivo principal a promoção da adoção e a esterilização de 

animais que estão no Centro de Recolha Animal. 

 

» Atribuído Voto de Reconhecimento a Catarina Sobral, ilustradora 

Lousanense, pelos vários prémios conquistados. 

 

» Aprovada a isenção de taxas referente à cedência do Cineteatro à 

Congregação das Testemunhas do Jeová da Lousã, para a realização de 

Palestra Pública, no dia 11 de abril de 2017. 

 

» Aprovada a isenção de taxas referente à cedência do Cineteatro à 

Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras, para a realização do 

espetáculo “Dancefusion”, no dia 26 de março de 2017. 

 

» Aprovada a isenção de taxas referente à cedência do Cineteatro à 

Academia de Motricidade – Hora Bolas, para a comemoração do 5º 

Aniversário, no dia 12 de março de 2017. 

 

» Ratificado o mapa de compensação de tempo referente ao mês de 

dezembro dos Bombeiros Municipais da Lousã. 

 

» Secção de Compras e Aprovisionamento: Ratificada a autorização prévia 

para aquisição de serviços na modalidade de tarefa ou de avença:  

 » Ajuste Direto n.º 05/17 – Prestação de serviços de direção do 

aeródromo, durante o ano 2017; 



 » Ajuste Direto n.º 19/17 – Prestação de serviços de fotografia e 

tratamento de espólio fotográfico, bem como outros serviços auxiliares, 

durante o ano de 2017. 

 

» Urbanismo: Receção definitiva das obras de urbanização do loteamento 

urbano - Lousinveste, Construções, Lda. (Requerimentos nº 3921 e nº 5029)  

 

Reunião de 20 de fevereiro  

» Dado conhecimento à Câmara Municipal da Candidatura apresentada no 

âmbito do projeto “7 Maravilhas – Aldeias de Portugal.” 

 

» Ratificados os apoios concedidos no mês de fevereiro, pela Secção de 

Intervenção Social, no âmbito das medidas de apoio pontual a situações de 

emergência social. 

 

» Ratificado o despacho datado de 10 de fevereiro de 2017, no sentido de 

isentar a EFAPEL, Empresa Fabril de Produtos Elétricos, S.A., do pagamento do 

Imposto Municipal sobre Imóveis. 

 

» Aprovado Protocolo de Colaboração a celebrar com a Companhia 

Marimbondo, com vista à reabilitação e posterior utilização do edifício da 

antiga escola básica de Foz de Arouce. 

 

» Aprovada a adjudicação da prestação de serviço de publicitação do 

Municipio ao Novos Fitados do Ensino Superior residentes no Concelho. 

 

» Aprovada a atribuição de apoio financeiro à Associação de 

Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares, o valor de 1.500,00 € (mil 

e quinhentos euros), para o desenvolvimento das actividades propostas para o 

ano de 2017 no âmbito do programa de apoio ao empreendedorismo e o 

valor de 1.000,00 € (mil euros), para a organização do evento “Noite Branca.”  

 

» Atribuído apoio financeiro às entidades participantes nas Marchas 

Sanjoaninas no ano 2017. 



 

» Aprovada a isenção de pagamento de taxas ao Grupo de Concertinistas da 

Lousã, pela realização do IX Encontro Nacional de Grupos de Tocadores de 

Concertina, no Parque Municipal de Exposições no dia 26 de março de 2017. 

 

» Aprovada a isenção de pagamento de execuções fiscais relativas aos meses 

de Setembro e outubro de 2016, em nome Paula Sofia Correia Pereira. 

 

Aprovada a isenção de pagamento de taxas à Irmandade de Nossa Senhora 

da Piedade na organização da Festa anual em honra da Nossa Senhora da 

Piedade, que decorrerá entre os dias 30 de abril e 28 de maio de 2017. 

 

» Aprovado o pagamento faseado de divida de fornecimento de água e 

anulação das execuções fiscais, em nome de Carla Isabel Oliveira Rodrigues. 

 

» Aprovada a isenção do pagamento das execuções fiscais relativas ao mês 

de setembro de 2016, em nome de Joaquim Soares. 

 

» Aprovada a anulação de valores que se encontram em divida até 31 de 

dezembro de 2008, referente a publicidade e ocupação de Via Pública. 

 

» Aprovada a anulação de receita virtual, com fundamento nas disposições 

legais e na prescrição das respetivas dívidas. 

 

» Deliberado atribuir um apoio financeiro, no valor de 2.500,00€ (dois mil e 

quinhentos euros) à Conferencia de S. Vicente de Paulo. 

 

» Deliberado atribuir um apoio financeiro, no valor de 2.500,00€ (dois mil e 

quinhentos euros) à Associação Vida Abundante. 

 

» Deliberado atribuir um apoio financeiro, no valor de 30.000,00€ (trinta mil 

euros) à Fabrica da Igreja da Lousã, para a ampliação e beneficiação da 

Casa Mortuária da Lousã. 



» Aprovado Voto de Reconhecimento à Equipa de Infantis Femininos do Lousã 

Volley Clube, que se sagrou Campeã Inter-regional. 

 

» Aprovada Voto de Reconhecimento a Rita Gama, atleta da Secção de Judo 

do Montanha Clube, que se sagrou Campeã da Zona Centro de Juniores, na 

categoria de -63 Kg. 

 

» Aprovado Voto de Reconhecimento a Francisco Manuel Rodrigues Santos, 

atleta da Secção de Judo do Montanha Clube, que se sagrou Vice-Campeão 

Nacional de Cadetes, na categoria de -38 Kg. 

 

» Deliberado dar início ao procedimento de alteração do Regulamento “Férias 

Ativas.” 

 

» Aprovado o Anexo I, que será aplicável aos Municípios, mediante Protocolo 

para o efeito, celebrado entre a ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e a EDP Distribuição. 

 

» Atribuído apoio financeiro ao Clube de Caça e Pesca da Lousã, no valor de 

4.300,00€ (quatro mil e trezentos euros). 

 

» Ratificado o mapa de compensação de tempo referente ao mês de janeiro 

dos Bombeiros Municipais da Lousã. 

 

» Urbanismo: Pedido de isenção de pagamento de todas as taxas inerentes ao 

processo de edificação de um armazém de apoio agrícola - Belaberry, Lda. 

(Requerimento nº 3249) 

 

Reunião de 6 de março 

» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 20 de 

fevereiro de 2017, referente à aprovação da 3ª Alteração ao Orçamento e 

Grandes Opções do Plano. 

 

 



» Aprovada a adesão à Associação Internacional de Cidades Educadoras 

(AICE), bem como a ratificação da Carta das Cidades Educadoras, e 

consequentemente à Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras. 

 

» Atribuído Voto de Reconhecimento às alunas de desporto escolar – escalão 

de infantis B femininos do Agrupamento de Escolas da Lousã, Joana Santos, 

Maria Luisa Franca, Mafalda Rocha, Carolina Francisco, Laura Antunes e 

Kateryna Dzyakanava, que se sagraram campeãs distritais por equipas na 

prova de Corta Mato na distância de 1500 metros.  

 

»Aprovada a isenção de pagamento de taxas ao Sindicato dos Bancários do 

Centro, pela utilização das instalações do pavilhão nº1, para a realização de 

jogo de futsal, no dia 11 de março. 

 

» Aprovado Voto de Reconhecimento à Academia de Bailado da Lousã pelos 

resultados obtidos na participação no Dance World Cup, que decorreu na 

Figueira da Foz nos dias 25 a 28 de fevereiro de 2017. 

 

» Deliberado dar início ao procedimento de alteração do Regulamento do 

Conselho Municipal da Juventude e Desporto. 

 

» Obras Municipais, Abastecimento Público e Ambiente: Autorização para a 

prorrogação de prazo - Ligação Gravítica da Elevatória de Águas Residuais do 

Ribeiro Branco ao Emissário de Águas Residuais da ETAR da Lousã – Póvoa – 

Águas do Centro Litoral (Proc. nº 2/2017). 

 

» Urbanismo – Caducidade da licença de obras da construção de um edifício 

habitacional - Maria de Lurdes Santos Coelho e Maria Teresa Carranca Coelho 

Neves Ribeiro (Proc. nº 109/2002) 

 

 

 

 



Reunião de 20 de março 

» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 9 de 

março de 2017, referente à aprovação da 4ª Alteração ao Orçamento e 

Grandes Opções do Plano. 

 

» Ratificados os apoios concedidos no mês de março de 2017, pela Secção de 

Intervenção Social, no âmbito das medidas de apoio pontual a situações de 

emergência social.  

 

» Aprovada a celebração de um acordo de parceria com a Junta de 

Agricultores de Regadio da Ribeira de São João, com vista à execução do 

projecto de reabilitação e modernização do regadio tradicional da Ribeira de 

São João – Lousã, a realizar no âmbito da Operação 3.4.2 – Melhoria da 

eficiência dos regadios existentes, integrada no Pacto para o desenvolvimento 

e coesão territorial da CIM Região de Coimbra. 

 

» Deliberada a transferência para a Associação DUECEIRA, no valor de 

12.640.77 € (doze mil, seiscentos e quarenta euros e setenta e sete cêntimos). 

 

» Deliberada a isenção das taxas previstas no artigo 21.º da Tabela de Taxas e 

Licenças Urbanísticas, no âmbito dos procedimentos de autorização municipal 

para instalação de infraestruturas de suporte de estações de 

radiocomunicações a instalar na Zona Industrial do Alto do Padrão, nos quais é 

comunicante Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. 

 

» Aprovado o pagamento faseado da divida de fornecimento de água e 

anulação das execuções fiscais, em nome de Ilídio de Jesus Fernandes 

Monteiro. 

 

» Aprovada a isenção de pagamento de taxas ao Montanha Clube – Secção 

de BTT, referente ao serviço de segurança e socorro a prestar pelos Bombeiros 

Municipais da Lousã, na prova de “Downhill Internacional Aldeias do Xisto” a 

realizar nos 25 e 26 de março de 2017. 



» Aprovada a atribuição de um Voto de Reconhecimento ao bailarino 

lousanense Eduardo Bolsa Neves, pelos resultados obtidos no Dance World 

Cup que decorreu em fevereiro na Figueira da Foz. 

 

» Aprovada a isenção de pagamento de taxas à Associação Cultural Princesa 

Peralta pela cedência do Cineteatro, no dia 25 de março de 2017 para a 

apresentação das “Danças do Concurso” 

 

» Aprovada a isenção de pagamento de taxas à Associação Recreativa, 

Cultural e Social das Gândaras pela cedência do Cineteatro, no dia 2 de abril 

de 2017, para a realização do espectáculo “Dancefusion.” 

 

» Aprovada a isenção de pagamento de taxas a ANALOG ART MAN pela 

cedência do Cineteatro, no dia 20 de maio de 2017, para a realização de um 

concerto. 

 

» Ratificado o mapa de compensação de tempo referente ao mês de 

fevereiro dos Bombeiros Municipais da Lousã. 

 

» Secção de Compras e Aprovisionamento: Comunicação relativa à 

celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços, conforme o 

previsto no n.º 4 do artigo 49.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12. 

 

» Urbanismo: Pedido de receção provisória das obras de urbanização - Jorge 

dos Santos Domingues (Requerimentos nº 3714, nº 42, nº 455 e nº 884) 

  » Caducidade do pedido - Recuperação / Remodelação de 

edifício de habitação unifamiliar - Jaime de Jesus Domingos (Requerimento nº 

600 )  

  » Caducidade do pedido - Construção de um anexo e um salão 

de cabeleireiro - Sebastião Alberto de Lima Bento (Requerimento nº 2130) 

 

 

 

 



Reunião de 3 de abril 

» Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho de aprovação da 5ª 

Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. 

 

» Atribuído Voto de Reconhecimento às 10 Empresas do Concelho distinguidas 

com o estatuto de PME Líder e Excelência 2016. 

 

» Aprovado Acordo de Gestão a celebrar com as Infraestruturas de Portugal, 

S.A. e com a ASCENDI PINHAL – Estradas do Pinhal Interior, S.A., tendo como 

objectivo o estabelecimento dos termos e condições para efeitos de 

execução da empreitada da “EN342 – Km 65+000 – Reformulação Geométrica 

de Interseção.” 

 

» Aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor de 7.500,00€ (sete mil 

e quinhentos euros), à AESL – Associação Empresarial Serra da Lousã. 

 

» Aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor 2.000,00€ (dois mil 

euros), à Irmandade de Nossa Sra. da Piedade, para realização dos festejos de 

2017. 

 

» Deliberado submeter à Assembleia Municipal o projecto de regulamento das 

Normas de Funcionamento da Feira Anual de São João, bem como a não 

submissão do regulamento a audiência dos interessados. 

 

» Atribuído Voto de Reconhecimento à equipa de jovens da Escola Profissional 

da Lousã constituída por Mónica Vaz, Patrícia Marques e Sofia Antunes que, no 

dia 22 de março de 2017 venceu a Final Municipal do “Concurso de Ideias de 

Negócio” da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra com o 

projeto “MTB - Magic ToothBrush.” 

 

» Aprovada a candidatura ao ECOXXI, programa ABAE que visa a 

identificação e o reconhecer as boas práticas e sustentabilidade 

desenvolvidas pelos Municípios.  

 



» Secção de Compras e Aprovisionamento: Autorização prévia para aquisição 

de serviços na modalidade de tarefa ou de avença – Ajuste direto nº 123/2017 

– Contratação de um técnico superior que assegure a execução das ações 

previstas no âmbito do Plano Municipal de Integração dos Imigrantes, com a 

designação de “Lousã Convida à Integração” até ao final de dezembro de 

2017. 

 

 

 

 

 

 


