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REUNIÃO DE CÂMARA A REALIZAR EM 18-05-2020  

 

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 4 de maio 2020. 

 

2.2 –  Informações do Senhor Presidente da Câmara: 

 

2.2.1 –  O Senhor Presidente a dar conhecimento à Câmara Municipal da Ordem de 

Serviço datada de 8 de maio de 2020, referente ao processo gradual de desconfinamento 

e à reabertura gradual dos serviços da Câmara Municipal a partir do dia 11 de maio de 

2020. 

 

2.2.2 - O Senhor Presidente a dar conhecimento à Câmara Municipal dos despachos 

datados de 13 de maio de 2020, referentes à 6ª Alteração ao Orçamento e à 6ª Alteração 

às Grandes Opções do Plano. 

 

2.2.3 - O Senhor Presidente a dar conhecimento à Câmara Municipal do ponto de situação 

relativo à evolução do projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego. 

 

2.3 - Propostas do Senhor Presidente da Câmara: 

 

2.3.1 –  O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal a ratificação do despacho 

Medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do COVID19 
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direcionadas à área da atividade económica e empresas –  Isenção e redução de taxas 

municipais e rendas de espaços comerciais arrendados/concessionados pelo Município. 

 

2.3.2 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal a ratificação do despacho datado 

de 2 de maio de 2020, encontrando-se verificados os condicionamentos dos quais a lei 

faz depender a abertura do comércio a partir de 4 de maio, determina que possam reabrir 

na mesma data os estabelecimentos comerciais existentes nos denominados “Centro 

Comercial Anabela”, “Centro Comercial Lousã” e Centro Comercial Tivoli” e, também, na 

“Zona Comercial do Parque Municipal de Exposições”, desde que tenham área inferior a 

200m2 e respeitem o calendário definido pela Resolução n.º 33-C/2020, para cada tipo de 

estabelecimento comercial. 

 

2.3.3 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal a aprovação da comparticipação 

financeira à CIM-RC- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, pela aquisição de 

material de desinfeção (solução alcoólica), no âmbito da prevenção, contenção e mitigação 

da doença COVID-19, no valor de 1.912,52 € . 

 

2.3.4 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal a aprovação da comparticipação 

financeira à CIM-RC- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, pela aquisição de 

testes COVID-19, no âmbito da prevenção, contenção e mitigação da doença COVID-19, 

no valor de 9.840,00 € . 

 

2.3.5 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal que delibere a alteração das 

regras de ocupação de espaço público, permitindo a instalação de novas esplanadas e 

aumento da área ocupada pelas esplanadas já existentes, desde que asseguradas as 

condições de segurança, mediante um procedimento extraordinário e simplificado de 

comunicação à autarquia., com vista a mitigar as perdas dos estabelecimentos de 

restauração e bebidas devido ao COVID-19. 

 

2.3.6 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal que a edição deste ano do 

Orçamento Participativo da Lousã seja anulada devido a todos os condicionamentos 

causados pela pandemia COVID-19, propõe ainda que a verba prevista para este 

instrumento - 70 000€  (setenta mil euros) - que seria executada em 2021, seja 
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canalizada para medidas concretas de apoios sociais em diversas áreas de atuação, 

devendo ser comprovada publicamente esta utilização de verbas.   

 

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 

atribuição de um Voto de Reconhecimento à equipa de Seniores Masculinos do Clube 

Académico das Gândaras, pela subida à Divisão de Honra da Associação de Futebol de 

Coimbra. 

 

2.5 - Proposta 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 

celebração de um protocolo de colaboração no âmbito da implementação do projeto de 

Unidades Móveis de Saúde na Região de Coimbra, a celebrar com a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra e com a Administração Regional de Saúde, IP. 

 

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

celebração do Contrato de Cedência Temporária de Bens Culturais Moveis e do Contrato 

de Depósito de Bens Culturais Moveis com o Novo Banco.  

 

2.6 –  Correspondência:  

 

2.6.1 –  O Gabinete de Contabilidade Helder Quental Martins, a agradecer à Câmara 

Municipal a oferta dos equipamentos de proteção individual aos estabelecimentos 

comerciais no âmbito da proteção ao Covid 19. 

 

2.6.2 – ACP –  Automóvel Club de Portugal, a informar a Câmara Municipal do 

cancelamento do Rally de Portugal devido ao Covid 19. 
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2.6.3 –  Infraestruturas de Portugal a informar a Câmara Municipal a realização dos 

trabalhos no âmbito da Empreitada “EN342, Km 76+350 e Km 77+450, estabilização de 

taludes.” 

 

2.6.4 –  O Juízo de Competência Genérica - Tribunal da Lousã a agradecer à Câmara 

Municipal o equipamento de proteção individual contra o COVID 19.  

 

2.7 –  Bombeiros Municipais da Lousã: 

 

2.7.1 –  A remeterem o mapa de despesas mensais comparticipadas por dispositivo 

referente ao mês de abril 2020.  

 

2.8 –  Divisão de Planeamento Urbanístico e Regeneração Urbana: 

 

2.8.1 –  Proc. n.º 17/2020, requerimento nº 2451 de 19/03/2020, em que é requerente: 

Luísa Margarida da Costa Figueiredo Chaves Marujo, em que solicita deferimento da 

ampliação e alteração de uma moradia unifamiliar e demolição de anexo –  Projeto de 

arquitetura, sito na Rua João Mateus Poiares, nº16 –  Lousã.  

 

 


