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REUNIÃO DE CÂMARA A REALIZAR EM 03-02-2020  

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 
1 - Período antes da Ordem do Dia 

 

2 - Ordem do Dia 

 

2.1 - Leitura e aprovação da Ata da Reunião de Câmara realizada no dia 20 de janeiro de 

2020. 

 

2.2 –  Informação do Senhor Presidente da Câmara: 

 

2.2.1 –  O Senhor Presidente a dar conhecimento à Câmara Municipal do Estudo do 

Impacto Direto do Rally de Portugal 2019 na Economia local. 

 

2.3 - Propostas do Senhor Presidente da Câmara: 

 

2.3.1 –  O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal que delibere submeter à 

Assembleia Municipal da Lousã, para autorização, a delegação de competências e 

celebração da respetiva adenda ao contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia 

de Foz de Arouce e Casal de Ermio. 

 

2.3.2 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal que seja submetido à aprovação 

do órgão deliberativo municipal, a transferência para a Freguesia de Foz de Arouce e 

Casal de Ermio, no ano 2020, das competências elencadas nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 

do artigo 2.º do Decreto-lei n.º 57/2019, de 30 de abril e seja aprovada a transferência 

de recursos financeiros para a Freguesia das Foz de Arouce e Casal de Ermio. 

 

2.3.3 –  O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal que delibere submeter à 

Assembleia Municipal da Lousã, para autorização, a delegação de competências e 
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celebração da respetiva adenda ao contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia 

das Gândaras. 

 

2.3.4 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal que seja submetido à aprovação 

do órgão deliberativo municipal, a transferência para a Freguesia das Gândaras, no ano 

2020, das competências elencadas nas alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-lei 

n.º 57/2019, de 30 de abril e seja aprovada a transferência de recursos financeiros para a  

Freguesia das Gândaras. 

 

2.3.5 –  O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal que delibere submeter à 

Assembleia Municipal da Lousã, para autorização, a celebração de adendas ao acordo de 

execução e contrato interadministrativo e com a Junta de Freguesia da Lousã e Vilarinho. 

 

2.3.6 –  O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal que delibere submeter à 

Assembleia Municipal da Lousã, para autorização, a delegação de competências e 

celebração da respetiva adenda ao contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia 

de Serpins. 

 

2.3.7 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal que seja submetido à aprovação 

do órgão deliberativo municipal, a transferência para a Freguesia de Serpins, no ano 2020, 

das competências elencadas nas alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-lei n.º 

57/2019, de 30 de abril e seja aprovada a transferência de recursos financeiros para a 

Freguesia de Serpins. 

 

2.3.8 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal que delibere autorizar a 

contratação do empréstimo de Médio e Longo Prazo Operação CENTRO –  07-2316-

FEDER-000248_04604 até ao valor de 144.413,99€  (cento e quarenta e quatro mil e 

quatrocentos e treze euros e noventa e nove cêntimos) para posterior autorização da 

Assembleia Municipal. 

 

2.3.9 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal que delibere para efeitos de 

discussão e autorização prévia pela Assembleia Municipal de acordo com a Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, e seguintes alterações, nomeadamente a mais recente Lei n.º 

71/2018, de 31 de dezembro de 2018, n.º 2 do artigo 52º, o Investimento da Rua do 

Comércio e Rua General Humberto Delgado/ Largo Alexandre Herculano/ Rua da Graça/ 



 3 

Rua dos Combatentes da Grande Guerra com o código CENTRO –  07 –  2316 –  FEDER 

–  000248. 

 

2.3.10 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal a aprovação pelo Órgão 

Executivo das Cláusulas da Minuta do Contrato de Empréstimo de Médio e Longo Prazo 

Operação CENTRO –  07-2316-FEDER-000248_04604 até ao valor de 144.413,99€  

(cento e quarenta e quatro mil e quatrocentos e treze euros e noventa e nove cêntimos). 

 

2.3.11 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal a aprovação do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências a celebrar com a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra, no âmbito do contrato outorgado com a APA / ARH 

Centro, referente ao projeto 3 do Espaço Economico Europeu –  Programa 2014-2021 e a 

submissão do mesmo à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

 

2.4 –  Proposta do Senhor Presidente da Câmara e do Senhor Vice-Presidente: 

 

2.4.1 - O Senhor Presidente e o Senhor Vice-Presidente propõem à Câmara Municipal a 

aprovação do aditamento ao Protocolo de Cooperação celebrado com a Sogilub –  

Sociedade de Gestão Integrada de óleos Lubrificantes Usados, Lda., até ao dia 31 de 

dezembro de 2020. 

 

2.5 –  Propostas do Senhor Presidente da Câmara e da Senhora Vereadora Henriqueta 

Oliveira: 

 

2.5.1 - O Senhor Presidente e a Senhora Vereadora propõem à Câmara Municipal a 

designação de Sara Alexandra Cortês Antunes, como Coordenadora Técnica da equipa do 

projeto no âmbito do Programa CLDS-4G. 

 

2.5.2 - O Senhor Presidente e a Senhora Vereadora propõem à Câmara Municipal que 

delibere dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Ensino Superior. 

 

2.5.3 - O Senhor Presidente e a Senhora Vereadora propõem à Câmara Municipal a 

aprovação do reconhecimento da Casa-atelier do pintor Carlos Reis, vulgo “Casal da 

Lagartixa”, como de interesse municipal para as populações e para a economia local, bem 
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como aprovar esta deliberação em minuta para que produza efeitos imediatos, conforme 

preceitua o n.º 3 do art.57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para ser 

presente à sessão ordinária da Assembleia Municipal a realizar no mês de fevereiro. 

 

2.6 - Propostas do Senhor Presidente da Câmara e do Senhor Vereador Ricardo 

Fernandes: 

 

2.6.1 –  O Senhor Presidente e o Senhor Vereador propõem à Câmara Municipal a 

aprovação do Relatório do período de participação preventiva da 1ª alteração à 1ª Revisão 

do Plano Diretor Municipal da Lousã. 

 

2.6.2 –  O Senhor Presidente e o Senhor Vereador propõem à Câmara Municipal a 

ratificação do Contrato do Projeto ‘Rio Ceira’ celebrado no dia 18 de dezembro de 2019, 

no âmbito da gestão da bacia hidrográfica do Rio Ceira face às alterações climáticas.  

 

2.7 –  Proposta da Senhora Vereadora Henriqueta Oliveira: 

 

2.7.1 –  A Senhora Vereadora propõe à Câmara Municipal a ratificação dos apoios 

concedidos no mês de janeiro pela Secção de Intervenção Social, no âmbito das Medidas 

de Apoio Pontual a Situações de Emergência Social.  

 

2.8 –  Divisão de Urbanismo: 

 

2.8.1 –  Proc. n.º 4/2013, em que Teixeira Neto, Lda., solicita a construção de uma 

moradia unifamiliar, sita no Alto das Cabecinhas –  Freguesia de Foz de Arouce e Casal 

de Ermio. 

 

2.8.2 –  Proc. n.º 206/2002, em que ARCIL –  Associação para a Recuperação de 

Cidadãos Inadaptados da Lousã, solicita a legalização de uma pocilga sita em Gândara de 

São Cosme –  Freguesia da Lousã e Vilarinho. 

 

2.8.3 –  Proc, n.º 88/2011, em que Humberto Manuel Coelho do Rego e Irene da 

Conceição Lopes Coelho do Rego solicitam a alteração de fachada de um edifício 

existente sito na Rua Dr. Francisco Viana, n.º 12 –  Lousã. 
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2.8.4 –  Proc. n.º 98/2010, em que João Cláudio Gonçalves Simões solicita a construção 

de uma moradia unifamiliar e anexos, sita na Sarnadinha –  Freguesia da Lousã e 

Vilarinho. 

 

2.8.5 –  Proc. n.º 58/2009, em que Joaquim Albertino Simões de Oliveira solicita a 

construção de uma moradia unifamiliar sita na Encosta de Vale Maior –  Freguesia de Foz 

de Arouce e Casal de Ermio. 

 

2.8.6 –  Proc. n.º 22/2011, em que Liliana Rosa Guerra solicita a construção de uma 

moradia unifamiliar sita na Cruz da Gândara, lote 1 –  Freguesia da Lousã e Vilarinho. 

 

 

 

 


