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Luís Antunes
Presidente da Câmara Municipal

Caras e Caros Lousanenses,
Vivemos um novo tempo! A pandemia associada
ao novo Coronavírus veio alterar as nossas rotinas,
os nossos hábitos e a nossa vida em comunidade.
Com o objetivo de não colocar em causa todo o
esforço efetuado até ao momento, é muito importante que ninguém caia no erro de pensar que o
vírus desapareceu, que podemos relaxar e deixar
de aplicar medidas de proteção.
Continuamos a contar com a colaboração de todos para que esta conjugação entre saúde pública e combate aos impactos económicos e sociais
já originados pela pandemia seja bem-sucedida.
Da parte da Câmara Municipal podem continuar a
contar com uma atuação diligente de promoção da
saúde pública, da segurança e apoio à comunidade.
Dedicámos – nos últimos tempos – bastante energia às situações relativas à crise originada pelo
novo Coronavírus e mantivemos o rumo estratégico, dando seguimento à concretização de projetos
e obras que consideramos importantes para o desenvolvimento do Concelho e que poderá verificar
nas páginas deste Boletim Informativo.
Felizmente são bastantes e diversificadas as realizações e todas têm subjacente a promoção de um
desenvolvimento integrado e sustentado.
São visíveis os investimentos que estamos a fazer na Regeneração Urbana.
Entendo pertinente relembrar a linha condutora de todos eles: criar melhores condições
de circulação para peões, criar mais e melhores condições de utilização do espaço público,
contribuir para o reforço da qualidade de vida e
atratividade das zonas intervencionadas.

Parece-me igualmente relevante informar que o
apoio comunitário conseguido pela Câmara Municipal para este objetivo só pode ser aplicado nestas
empreitadas e nestas zonas.
Consideramos, também, pertinente reconhecer e
agradecer a compreensão relativamente aos transtornos que as obras sempre causam e para as mudanças que as mesmas vão originar.
Importa ainda referir – genericamente, pois há informação detalhada mais à frente – dois outros assuntos estruturantes para o nosso futuro.
No que respeita à APIN – Empresa Intermunicipal
de Ambiente, permitam-me que vos diga que compreendemos algumas dúvidas que possam ter.
Algumas geradas pela mudança. Mudança que gera
sempre resistência.
Outras originadas por alguns erros e consequentes
impactos negativos, nomeadamente na faturação.
Reconhecendo a necessidade de a empresa melhorar alguns aspetos do seu funcionamento, queremos
reafirmar a importância da criação desta empresa,
detida a 100% pelos 11 Municípios que a constituem.

– Sobre a empreitada Alto São João/Portagem,
é – com satisfação – que vos transmito que o
concurso público foi lançado no dia 24 de junho.
São duas informações que nos conferem confiança e convicção redobradas na implementação de
um sistema de transporte (Metro Bus) que reforçará a atratividade e competitividade do Concelho e da Região.
Estamos conscientes de que há outras necessidades e expetativas para atender e desejamos concretizar mais objetivos, tendo já candidaturas aprovadas relativamente a alguns.
Estamos certos que, com resiliência e sentido de comunidade, vamos continuar na trajetória de progresso.
Temos muito orgulho no nosso Concelho e na forma
como temos – conjunta e solidariamente – enfrentado os desafios.
Temos muita honra em participar nesta viagem convosco, com o objetivo de contribuir para um futuro
melhor para todos.
Viva a Lousã.

Continuamos, como em todos os assuntos, disponíveis para informar e esclarecer todos os Lousanenses.
Relativamente ao Sistema de Mobilidade do Mondego existem várias boas notícias. Vou referir apenas
as duas mais importantes:
– Depois de várias vicissitudes administrativas,
a empreitada Serpins/Alto de São João poderá
ser consignada até meio do mês de julho e de seguida poderão ter início os trabalhos.

Com consideração,

Luís Miguel Correia Antunes
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REGENERAÇÃO URBANA

Rua Dr. Henrique Figueiredo

Rua Dr. Henrique Figueiredo

Rua Dr. Henrique Figueiredo

Regeneração
Urbana A PENSAR
NAS PESSOAS
PrAça Cândido dos Reis

PrAça Cândido dos Reis

RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO

Tendo como objetivo continuar a contribuir para o incremento da qualidade de vida dos Lousanenses e da atratividade do Concelho, a Câmara Municipal encontra-se
a promover um robusto investimento – superior a 2
milhões de euros – em empreitadas no âmbito do Plano de Ação para a Regeneração Urbana.
As intervenções preconizadas vão ao encontro de um
fenómeno que está a acontecer um pouco por todo o
Mundo – com destaque para as grandes cidades europeias – onde se estão a proceder a alterações à configuração urbana, devolvendo os espaços às pessoas, à
circulação pedonal e à socialização, reduzindo o espaço
destinado à circulação automóvel e obrigando a velocidades mais controladas no espaço urbano. Esta filosofia de intervenção – que visa devolver o espaço público
aos Lousanenses – já se encontra concretizada na Rua
Pires de Carvalho, Rua do Comércio e Praça Luís de Camões, onde já se sentem os impactos positivos da obra.
Além das intervenções já referidas – que ainda não
encontram totalmente concluídas – estão em curso as
intervenções na Rua e Largo da Graça, Rua dos Combatentes da Grande Guerra, Rua General Humberto Delgado, Praça Cândido dos Reis, Rua Dr. Henrique Figueire-

RUA da Graça

do, Rua Dr. Eugénio de Lemos, Rua Prof. António José
Batista de Almeida e Av. S. Silvestre.
É importante referir que os investimentos realizados
nestas intervenções apenas poderiam ser usados nas
áreas intervencionadas.
As obras em curso integram um conjunto de investimentos públicos que, especialmente no contexto actual, se assumem como estratégicos, tendo a Autarquia definido a
sua continuidade e aceleração para que os mesmos sejam
um contributo efetivo para a recuperação da pandemia.

espaços para as pessoas
circulação pedonal
socialização
controlo de velocidade

LARGO DA GRAÇA

REGENERAÇÃO URBANA

RUA DO COMÉRCIO

RUA DO COMÉRCIO

Praça Luis de Camões

Praça Luis de Camões

AV. SÃO SILVESTRE

AV. SÃO SILVESTRE
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DESENVOLVIMENTO CONCELHIO

Governo assina contratos
de investimento de 37 milhões com a
APIN Empresa de Ambiente do Pinhal Interior
COVID-19
Redução
das faturas
da água,
saneamento
e resíduos
No dia 16 de junho, o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes assinou
com a APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do
Pinhal Interior contratos de 37 milhões de euros de investimento, com 22 milhões de fundos comunitários.
Nesta cerimónia o governante destacou o facto de
“dos 100 milhões de euros que havia para os municípios
de todo o país que se agregassem no domínio do ciclo
urbano da água, 22,4 milhões, quase um quarto desse
dinheiro, é afeto a este território de 90 mil habitantes”,
considerando “justos” os montantes de fundos comunitários alocados aos projetos da APIN, salientando que
a maior parcela de investimento se destina a obras de
saneamento, que é o “maior défice neste território”.
O Ministro do Ambiente e da Transição Energética
destacou a “grande coragem por parte dos municípios
em perceberem que se devem agregar, trabalhar em

conjunto e em perceber que este é o caminho e que
para poderem continuar a beneficiar de fundos comunitários as tarifas têm de ser justas”.
Destacando a importância destes investimentos agora contratualizados e que devem estar concluídos até
final de 2023, João Pedro Matos Fernandes, realçou a
importância da APIN, referindo que há vários projetos
de agregação no país e que este era o mais difícil, dando, de seguida os parabéns aos autarcas pela coragem e
determinação em avançar com este processo.
Para o Município da Lousã estão previstos para os próximos 5 anos investimentos que ascendem a 2,6 milhões
de euros e que só serão possíveis graças à constituição
da APIN e agregação dos municípios, uma obrigatoriedade
da União Europeia e do Governo para se aceder a fundos
comunitários através do POSEUR - Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos.

Investimentos aprovados para o Concelho da Lousã
• Serpins: Construção da ligação entre o reservatório do Aeródromo e o ponto de entrega do reservatório da
Lousã e até ao lugar do Boque;
• Quatro Águas: Rede de água no lugar de Casal de S. Miguel;
• Vale Nogueira: construção de rede de água (lugares de Vale Pereira da Serra e Vale Nogueira);
• Candal: construção da ETA da Aldeia do Xisto do Candal;
• Talasnal: construção da ETA da Aldeia do Xisto Talasnal;
• Cerdeira: construção da ETA da Aldeia do Xisto da Cerdeira;
• Casal Novo/Chiqueiro: construção da ETA das Aldeias do Xisto do Casal Novo/Chiqueiro;
• Ponte Velha, Póvoa, Rua Padre Joaquim José dos Santos, Padre Manuel Peixoto e Rua João Pedro Tomás Pippa:
saneamento e novas ligações à ETAR da Póvoa da Lousã;
• Praça Sá Carneiro: saneamento e novas ligações;
• Fontaínhas (junto à ETAR das Fontaínhas): renovação do saneamento e ligação à ETAR;
• Saneamento e novas ligações à ETAR dos lugares de Ceira dos Vales, Vales e Corte Velha;
• Resíduos: Investimento em contentores, na recolha seletiva de bio resíduos e em soluções de compostagem;
• Eficiência Hídrica: investimentos para redução de perdas com obras em redes de água.

No âmbito da APIN, empresa que gere
o serviço de fornecimento de água,
saneamento e recolha de resíduos – foi
decidido aplicar uma redução no valor
global das faturas relativas aos meses
de fevereiro, março e abril.
Em relação aos utilizadores domésticos
– com consumo até 15 m3 – foi aplicado
o tarifário social, o que na prática
corresponde à redução no valor global
da fatura superior a 50%
Já em relação ao comércio e empresas
(consumidores não domésticos),
também se verificou uma redução
substancial, correspondendo esta
redução a um desconto de 80% do
valor global da fatura.
Em ambos os casos, a diferença
entre o valor faturado pela APIN e o
valor pago pelos consumidores após
o desconto, será suportado pelo
Orçamento Municipal, significando um
investimento adicional da Autarquia
superior a 450 000€, sendo esta uma
forma de apoio
às famílias,
empresas e
instituições do
Concelho.
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TENDO EM CONTA DIVERSAS QUESTÕES
QUE TÊM VINDO A SER COLOCADAS, ENTENDEMOS
PERTINENTE INFORMAR O SEGUINTE

1
PC
VNP

G

FV

AZ

2

A empresa é – por opção deliberada – detida a 100% pelos 11 Municípios que a
constituem;

3

Para que os Municípios tenham – também através dessa forma – a plena intervenção
na gestão e controlo da entidade – os órgãos sociais são constituídos pelos legais e
legítimos representantes de cada Município, os Presidentes de Câmara;

4

Nenhum membro dos órgãos sociais da empresa recebe qualquer compensação
financeira pelo exercício dos cargos e trabalho realizado;

5

Reconhecendo que nem tudo tem corrido como desejado, nomeadamente ao nível
da faturação, temos procurado que – no âmbito da APIN – Empresa Intermunicipal
de Ambiente do Pinhal Interior – sejam realizadas as afinações que permitam
melhorar a qualidade do serviço;

6

No dia 10 de março – depois de várias diligências – a Assembleia Geral da APIN
aprovou um novo tarifário com condições mais favoráveis para os consumidores;

7

Tendo em consideração os impactos da pandemia, os 11 Municípios decidiram – a 23
de março e no âmbito da APIN – criar uma forma suplementar de apoio às famílias,
Instituições e Empresas, suportando uma redução do valor da fatura nos meses
de fevereiro, março e abril. Foi também decidido alargar de 20 para 40 dias o
pagamento da fatura de janeiro e de 20 para 30 o alargamento da fatura relativa a
fevereiro (medidas excecionais e provisórias);

8

O Executivo Municipal continuará a lutar pelas melhores condições, garantindo a
sustentabilidade da empresa e a realização de obras importantes já aprovadas e para
as quais a entidade tem que garantir parte das verbas;

9

O montante de fundos comunitários já aprovados para investimentos no Concelho é
de 2,5 milhões de euros;
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G
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A
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PENACOVA
V. N. Poiares
GÓIS
PAMPILHOSA
DA SERRA
CASTANHEIRA
DE PERA
PEDROGÃO
GRANDE
FIGUEIRÓ
DOS VINHOS
PENELA
ANSIÃO
ALVAIÁZERE

LOUSÃ

INVESTIMENTOS
2,5 MILHÕES DE EUROS

A decisão de integração da empresa intermunicipal foi decidida por uma muito
expressiva maioria nas 11 Assembleias Municipais, incluindo a da Lousã (onde só se
registaram duas abstenções);

10

A saída do Município de Penacova ainda não se efetivou. Na sequência da legítima
manifestação de vontade de saída por parte deste sócio da empresa, já foi fixado o
valor da indeminização (6 843 339,9€) que aquele Município terá de pagar à APIN.
Este pagamento – de acordo com os contratos – é a condição essencial para que a
referida entidade possa sair da empresa.
Agradecemos a atenção e reiteramos a disponibilidade para esclarecimento adicionais.
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Cine Teatro recebe
investimento superior
a 2 milhões de euros
Encontra-se em curso a empreitada de requalificação
do Cine Teatro.
A intervenção neste importante equipamento cultural,
significa um investimento de 1 988 000€ + IVA, valor totalmente suportado pelo orçamento municipal, tem um
prazo de 420 dias e está a realizada pela empresa Socértima – Sociedade de Construções do Cértima, Lda.
O projeto de requalificação – contratado em março de
2017 – é da autoria de uma equipa liderada pelo Arquiteto João Mendes Ribeiro, autor de diversos projetos
premiados nacional e internacionalmente.
A intervenção preconizada – teve em conta a análise
das características morfológicas e urbanísticas do
edifício do Cine Teatro, da sua envolvente e da sua história e tem como objetivos principais a sua requalificação efetiva, dotando-o de novas qualidades espaciais
adequadas à contemporaneidade e a novos usos.

Além da requalificação do edifício existente, a empreitada contempla a sua ampliação, através da construção
de dois novos edifícios – desenhando um conjunto expressivo, coerente, integrado e funcional – estruturas,
infraestruturas gerais, mecânica de cena, condicionamento acústico e mobiliário.
De referir que esta sala de espetáculos foi inaugurada
a 4 de outubro de 1947, tendo a sua construção ficado a
dever-se à empresa Progresso da Louzã, Lda.
O Cine Teatro manteve-se em funcionamento até
1987, altura em que foi encerrado por questões de
segurança. A Câmara Municipal decidiu-se então
pela aquisição do edifício, processo que se concretizou em 1989.
O edifício foi remodelado e passou a funcionar regularmente desde 1 de maio de 1992 até ao final do ano
de 2018.

NOVA PONTE DO BOQUE INAUGURADA
Dando resposta a um desafio da comunidade local, foi
inaugurada, no dia 9 de fevereiro a nova ponte sobre o
Rio Ceira, junto ao lugar do Boque.
A cerimónia – apesar de simples – contou com a presença de largas dezenas de pessoas, não só do Boque
e dos lugares próximos, mas de todo o Concelho, que
se uniram em torno deste equipamento para uma tar-

de de convívio, onde não faltaram diversos relatos sobre a história da Ponte e vários episódios nela vividos.
De referir que a nova estrutura de atravessamento do
Rio Ceira significou um investimento de 159 790,19€ +
IVA, teve como objetivo melhorar a mobilidade e permitir
aumentar a segurança da travessia e reforçar a capacidade da mesma relativamente à tonelagem das viaturas

autorizadas a circular nesta estrutura. A nova ponte tem
uma plataforma própria para circulação pedonal.
Esta intervenção era um objetivo que a Autarquia tinha bem presente e que foi possível concretizar dando resposta às legitimas aspirações dos utilizadores
desta Ponte, em particular os residentes nos lugares
mais próximos.

A empreitada englobou, também, a
intervenção de alargamento de um
pontão existente junto à referida
ponte, cujos trabalhos só agora foi
possível concluir
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COIMBRA B

H. PEDIÁTRICO

H.U.C.

SERVIÇO
URBANO

UNIVERSIDADE / PÓLOIII
PADRÃO / MT. FORMOSO
CELAS
AÇUDE / CHOUPAL
CÂMARA

SEREIA

MERCADO

P. REPÚBLICA

ARNADO

SÓLUM

ESTÁDIO

CASA BRANCA

SÃO JOSÉ

AEMINIUM / LJ. CIDADÃO

NORTON
DE MATOS

PORTAGEM
PARQUE
RAINHA
SANTA

VALE DAS FLORES

ARREGAÇA
PORTELA / PQ. CAMPISMO
QUINTA DA PONTE
CEIRA

SOBRAL
DE CEIRA

METRO BUS
OBRAS VÃO TER INÍCIO
O Sistema de Mobilidade do Mondego conheceu avanços significativos com o anúncio da consignação – após
processo judicial – do troço entre Serpins e o Alto de
São João e o lançamento, a 24 de junho, do concurso público para o troço entre o Alto de São João e a Portagem.
Assim, depois da concretização da consignação para o
troço que ligará Serpins ao Alto de São João, prevê-se o
início das obras durante o mês de agosto.
No que respeita ao troço entre o Alto de São João e a Porta-

SOBRAL
DE CEIRA

gem, com o lançamento do concurso público que representa um investimento superior a 30 milhões de euros, dá-se
mais um passo importante para a execução deste objetivo.
Estes são dois momentos que conferem segurança
adicional na concretização do Sistema de Mobilidade
do Mondego.
A Autarquia manterá a máxima atenção na concretização deste importante projeto.

SERPINS

VALE DE AÇOR
CASAL DE
SANTO ANTÓNIO

TRÉMOA
ESPIRITO SANTO

SERVIÇO
SUBURBANO

LOUSÃ

MOINHOS

LOUSÃ A
PADRÃO

LOBAZES
CORVO

MIRANDA
DO CORVO

MEIRAL
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MODERNIZAÇÃO
DO COMPLEXO
TURÍSTICO
DA SRA.
DA PIEDADE

Encontra-se em fase de conclusão a intervenção de modernização do complexo turístico da Sra. da Piedade,
que contempla, entre outras intervenções, a construção
de um circuito pedonal – construído em madeira – entre
o Cabo do Soito e o Complexo da Sra. da Piedade, com
uma extensão de 1200 metros.
Esta nova ligação pedonal, vem potenciar ainda mais a
atratividade do Complexo da Sra da Piedade que integra o Castelo de Arouce, as Ermidas da Sra. da Piedade
e as Piscinas Naturais.
Esta intervenção – que se insere na estratégia de qualificação do território – significou um investimento de
373.541,72€ + IVA e é apoiado pelo Programa Valorizar,
o que garante parte do seu financiamento.

O Castelo – que assinalou no dia 27 de abril 1 ano de abertura ao
público após a intervenção de Qualificação e Acessibilização e que
contabiliza mais de 40 mil visitantes – já reabriu, depois do período
de confinamento, funcionando de terça-feira a domingo, com acesso
condicionado e implementação de medidas de forma a garantir a
segurança a todos os visitantes.

SÃO JOÃO CELEBRADO
EM SEGURANÇA
As Festas de São João e o Feriado Municipal foram, este
ano, celebradas de forma diferente, condicionadas pela
pandemia causada pelo novo coronavírus.
A Autarquia entendeu que era muito importante oferecer aos Lousanenses um programa que, com dignidade e segurança, assinalasse este momento ímpar
na vida do Concelho.
Para este efeito, deu-se primazia ao digital e através
das redes sociais e site do Município foram dinamizadas diversas iniciativas, relembrando momentos
passados – como o desfile das Marchas Sanjoaninas
– publicando curiosidades e fatos históricos sobre o
São João e o Feriado Municipal, promovendo o “Arraial em Casa” – uma versão digital dos tradicionais

arraiais – na noite de 23 de junho e – numa ação promovida em parceria com a Companhia Marimbondo
– animação itinerante por todas as freguesias, com a
Bandinha d’Alegria.
Para além destas iniciativas, e tendo como objetivo o
apoio aos agentes económicos, a Autarquia dinamizou
ainda mais uma edição do Sorteio de São João – este
ano alargado ao alojamento e restauração – que contou
com a adesão de 200 estabelecimentos, onde foram
entregues mais de 32000 vouchers entregues (cada 1
correspondente a 10€ gastos em compras).
A celebração foi diferente, mas contou com a adesão
dos Lousanenses que assinalaram o São João com segurança e responsabilidade.

COVID-19
MEDIDAS
IMPLEMENTADAS
PELA
AUTARQUIA

1

4

(alguns exemplos):

17

19

23

24

13

1
3

7

2

Aprovada a isenção e redução de taxas municipais e rendas de espaços comerciais
arrendados ou concessionados pelo Município;

3

Apoios diversos ao Centro de Saúde da Lousã (tendas, mobiliário, equipamentos de proteção
individual, telemóveis, apoios logísticos);

4

Fornecimento de refeições às crianças e alunos do Pré-Escolar da Rede Pública e do 1º Ciclo
do Ensino Básico do Escalão A;

5

Disponibilização da Pousada de Juventude para acolhimento de profissionais de saúde e das
forças de segurança;

6

Reserva do Campo de Férias do ACM e da Escola Nacional de Bombeiros para acolhimento de
equipas de reforço e para eventuais necessidades de evacuação;

7

Instalação do Centro de Acolhimento Temporário na Escola Básica N.º 1 da Lousã;

8

Acompanhamento a todos os portadores do Cartão Municipal Sénior através da Rede Cuidas;

9

Disponibilização de uma linha de apoio psicológico - 913 982 180;

10
18

21

11

Adesão, enquanto Município piloto, ao projeto “SOS Vizinho”;
Adesão do Município ao Movimento WeSew para produção de máscaras de proteção;

12

Lançamento da medida “Lous@ em Rede – Fique em Casa” - 917 868 990;

13

Apelo às compras no comércio tradicional através da criação de um diretório de contactos
e serviços;

14

Cedência de equipamento de proteção às IPSS, Bombeiros e Forças de Segurança;

15

Disponibilização de viseiras de proteção aos profissionais de saúde, elementos das forças
de segurança e outros;

16

Higienização de espaços públicos – em parceria com as Juntas de Freguesia;

17

Lavagem e desinfeção de contentores de resíduos sólidos urbanos;

18

Aquisição de testes rápidos de despiste COVID-19 que foram aplicados a funcionários da
Autarquia, IPSS, Forças de Segurança, Sapadores Florestais e Bombeiros do Concelho;

19

Encerramento de todos os espaços e serviços municipais não essenciais e Interdição do uso
de parques infantis, de zonas de lazer e condicionado o acesso a diversas zonas (Castelo,
Sra. da Piedade e outros);

20

Cedência de computadores e acessos à internet ao Agrupamento de Escolas da Lousã para
empréstimos aos alunos que não dispunham destes equipamentos.
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26

Redução das faturas da água, saneamento e resíduos, através da aplicação da tarifa social aos
consumidores domésticos e desconto de 80% aos consumidores não domésticos;

Distribuição de viseiras, máscaras descartáveis e outro equipamento de proteção
individual para abertura do comércio e serviços;

22

Autorizada a instalação de novas esplanadas e ampliação das existentes para aumentar
a segurança;

23

Entrega de máscaras descartáveis a famílias sinalizadas pela Rede Social;

24

Distribuídas máscaras reutilizáveis pelo comércio e serviços;

25

Reforçado o apoio financeiro a Instituições que direcionaram recursos humanos para o
projeto “Lousã em Rede”;

26

Higienização de Jardins de Infância para o regresso à atividade letiva dos alunos;

27

Reforço das Medidas de Apoio Pontual a Situações de Emergência Social .
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GOVERNANÇA

Lousã reduz dívida em mais
de meio milhão de euros
A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, sem votos contra, os documentos relativos à Prestação de
Contas e Relatório de Gestão do exercício de 2019.
Os documentos apresentam-se como um instrumento
equilibrado, realista e rigoroso, fruto de uma contínua
política de gestão adaptada à melhoria da qualidade de
vida no Concelho.
De destacar que, apesar da gestão autárquica continuar
a ser confrontada com grandes e diversos desafios, os
documentos refletem uma redução da dívida a medio e
longo prazo de mais de meio milhão de euros.
Em termos orçamentais a receita atingiu uma execução de 85,39% (14.407.097,46€) e a despesa 83,42%
(14 074 217,17€).
As Grandes Opções do Plano, que incluem os investimentos municipais, foram executadas em mais de 74%
(7 096 728,16€).

De destacar que cerca de 50% do investimento municipal, foi concretizado com recurso a verbas recebidas a
fundo perdido, obtidas através de candidaturas efetuadas pela Câmara Municipal a fontes de financiamento
(comunitárias e nacionais) o que é revelador do trabalho
de qualidade realizado na preparação destas candidaturas e da pertinência das mesmas.
O exercício de 2019 foi encerrado sem pagamentos em
atraso e com um prazo médio de pagamento muito abaixo dos 90 dias previstos na Lei.
Apesar dos significativos investimentos realizados
ao longo dos anos pela Câmara Municipal, a Autarquia
continua a cumprir com os limites ao endividamento
Municipal, tendo uma boa margem, o que na prática
significa que a Câmara Municipal – caso seja necessário
– pode ainda recorrer ao crédito para concluir ou implementar projetos. Atendendo aos inúmeros desafios com

que as Autarquias Locais – e em particular os Municípios
– têm sido confrontados, entendemos que a informação
financeira apresentada comprova a concretização dos
objetivos definidos de forma sustentada, assegurando
a conjugação de um volume considerável e transversal
de investimentos – como a empreitada de qualificação
e acessibilização do Castelo da Lousã, a beneficiação do
Pavilhão Municipal N.º 2, o projeto intermunicipal de promoção do sucesso escolar e outras – com o equilíbrio ao
nível da gestão.
Apesar da estabilidade explanada nestes documentos, o exercício de 2020 será marcado por desafios
muito imprevisíveis – devido à pandemia COVID-19 e a
todas as dificuldades a ela associadas – que podem ter
um impacto significativo nas empresas, instituições e
famílias do Concelho, sendo que a Autarquia tudo fará
para minorar este impacto.

CAPITAL HUMANO
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Câmara Municipal apoia ADIC
com 50 mil euros
O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um apoio de 50
mil euros à ADIC–Associação de Defesa do Idoso e da Criança.
Esta verba destina-se à aquisição de mobiliário e equipamento para o novo Centro Social de Vilarinho.
Este novo equipamento de apoio social irá contribuir de forma substantiva para a melhoria das respostas sociais no Concelho, nomeadamente no serviço de Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário

e Estrutura Residencial para Pessoas Idosos (ERPI).
É um investimento que se justifica plenamente, quer
pela pertinência dos serviços que o equipamento irá
permitir e oferecer, quer como forma de reconhecimento do trabalho que a ADIC e todas as instituições
da Rede Social desenvolvem no Concelho, sendo estes
equipamentos e serviços extremamente importantes
para a qualidade de vida e coesão social.

De referir que durante o processo de construção deste
equipamento, a Autarquia, a exemplo do que fez com
outras IPSS do Concelho que também construíram ou
se encontram a construir novas instalações, como o
Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia
de Serpins, a Associação Recreativa Cultural e Social
das Gândaras e a Santa Casa da Misericórdia da Lousã,
prestou outros apoios financeiros e logísticos

Município cria Conselho
Consultivo Estratégico para
a Recuperação da Pandemia
A Autarquia criou o Conselho Consultivo Estratégico
para a Recuperação da Pandemia (CCERP).
A criação deste órgão, que foi elogiada pelos representantes das diversas entidades presentes, nomeadamente pelo seu caracter inovador, pela pertinência e pela necessidade cada vez maior de trabalho
em rede – entre a Autarquia, Agentes Económicos,

Instituições Sociais e Organismos Regionais – tem
como objetivos nucleares a análise e recomendação de medidas que permitam à Câmara Municipal
implementar a melhor resposta aos diversos desafios originados pela pandemia COVID-19 e delinear
estratégias no âmbito do desenvolvimento socioeconómico concelhio.

Instituições que integram
o Conselho Consultivo
• Câmara Municipal
• AESL – Associação Empresarial Serra da Lousã
(Direção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal)
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDRC)
• Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
• Entidade Regional Turismo do Centro
• Direção Regional de Cultura do Centro
• Universidade de Coimbra
• Instituto Politécnico de Coimbra
• Centro Distrital de Segurança Social
• Centro de Emprego e Formação Profissional do
Pinhal Interior Norte
• Agrupamento de Escolas da Lousã
• Status – Escola Profissional da Lousã
• Santa Casa da Misericórdia da Lousã
• ARCIL
• Administração Regional de Saúde do Centro
• Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
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PARTICIPAÇÃO CÍVICA

APOIO ÀS FAMÍLIAS FÉRIAS ATIVAS
E ESTÁGIOS DE VERÃO
Apesar das condicionantes de segurança associadas à
pandemia Covid-19, a Câmara Municipal irá promover,
durante o período de pausa letiva de verão, mais uma
edição das “Férias Ativas” e dos “Estágios de Verão”,
naturalmente adaptados às normas de segurança e proteção definidas.
Assim, e com base nas indicações do Governo e da
Direção Geral de Saúde, reduziu-se o número de participantes nas Férias Ativas para 20, repartindo-se
equitativamente por 10 crianças dos 6 aos 9 anos e

10 crianças/jovens dos 10 aos 14 anos, por períodos
de 2 semanas.
Dada a limitação existente, a prioridade na participação
nas Férias Ativas irá incidir nas crianças e jovens que
se encontram no Escalão A e B da Ação Social Escolar,
comprovadamente sem acompanhamento familiar.
Já no que aos Estágios de Verão diz respeito, os jovens,
trabalharão de forma individual, em trabalhos de organização e recuperação de espaços e equipamentos públicos e darão apoio em inúmeras tarefas nos espaços

municipais onde forem integrados: Museus, Biblioteca,
Bombeiros, Centro Logístico, entre outros.
Este projeto – que é realizado em colaboração com
o Espaço J e com a ACTIVAR – visa a inserção de
Jovens em entidades/instituições do Concelho da
Lousã, numa perspetiva de lhes proporcionar experiências de ocupação do tempo livre de curta/média
duração e que lhes permitam o desenvolvimento de
várias competências, sempre úteis e necessárias
para a inserção futura no mercado de trabalho.

Proponentes visitam obras do
Centro de Recolha Animal da Lousã
No âmbito da construção do novo Centro de Recolha
Animal da Lousã, que se encontra em curso, a Câmara Municipal promoveu uma visita às obras com duas
dos quatro proponentes – Mariana Carvalho e Juliana
Correia - e ao longo da mesma foram apresentadas as
instalações e efetuado um ponto de situação sobre o
estado da empreitada.
Este importante equipamento, que significa um investimento da Autarquia superior a 132 000€, está a ser
implantado na Zona Industrial do Alto do Padrão, junto
ao novo Ecocentro e terá capacidade para 45 cães e 20
gatos (mais zona de quarentena que albergará até 5 animais) e contemplará um espaço que terá algumas valências de “Dog Park”.

CULTURA
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OFERTA CULTURAL E MUSEOLÓGICA
REFORÇADA NA LOUSÃ
A Lousã foi um dos Concelhos selecionados pelo Ministério da Cultura, por intermédio da Direção Regional da
Cultura do Centro, para receber algumas das obras provenientes da coleção de arte do Novo Banco.
Esta exposição – que está patente no Museu Municipal Prof. Álvaro Viana de Lemos – inclui obras
de Graça Morais, Manuel Amado e Luís Noronha da
Costa, e vem reforçar a qualidade do circuito expositivo do Museu.
Para receber estas importantes obras, foi preparada uma das salas do museu de acordo com as exigências técnicas da moderna museografia, possibilitando ao visitante uma leitura integrada destas obras

e um melhor conhecimento sobre os seus autores.
Ainda na área museológica, está em curso a importante intervenção no Museu Etnográfico Dr. Louzã
Henriques, que tem por objetivo a valorização e
acessibilização da relevante coleção etnográfica
que constitui o espólio deste Museu.
A requalificação dos espaços físicos permitirá novas
abordagens e novas leituras sobre a coleção, potenciando a interpretação e valorização.
O Museu Etnográfico é um ponto de interesse bastante valorizado e apreciado quer por turistas, quer
pela comunidade em geral, e que verá assim reforçada a sua atratividade.
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QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO

Alargamento de Via Prilhão

Beneficiações no Cemitério Municipal

Execução de Faixa de Gestão de Combustivel
na Zona Empresarial do Alto do Padrão

Lousã +
A Autarquia continua a executar um conjunto
de pequenos investimentos / melhorias e ações
que são essenciais para o aumento da qualidade de vida de todos os Munícipes.

Recuperação do Regadio da Ribeira de São João

manutenção campos sintéticos

Ação no âmbito do projeto
Lousã Recicla +

Instalação de ecopontos em
pontos turísticos

Execução de faixas de gestão
de combustivel em diversas vias

Execução de Faixas de Gestão
de Combustivel nas Aldeias do Xisto

Intervenção em Açudes em Serpins

QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO

Cedência de materiais para obras nas
instalações de diversas Instituições

INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
RUA DR. PIRES DE CARVALHO

Remarcação de sinalização Horizontal
em diversos locais

Intervenções diversas na Praia Fluvial da Sra. da Graça Serpins

BENEFICIAÇÃO do Pavilhão
Municipal N.º 2

Trabalhos de manutenção nas
Piscinas Naturais da Sra da Piedade

AçÕes de Manutenção no Aeródromo Municipal
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REGULARIZAÇÃO DE linhas de água

Limpeza de Bermas EM VIAS MUNICIPAIS
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PROTEÇÃO CIVIL

Aprovado apoio
financeiro aos
Bombeiros Voluntários
de Serpins

O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um apoio
financeiro no valor de 27 000€ à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpins.
O valor agora aprovado, que aumentou em 8% em
relação a 2019 (mais 2 000€), será transferido para a
Associação em duas prestações no valor de 13 500€
cada, destina-se a apoiar o importante trabalho de-

senvolvido pelos Bombeiros Voluntários de Serpins.
O Executivo reconhece a importância que os Bombeiros
têm para a segurança e qualidade de vida de todos, sendo este apoio uma forma de auxiliar os Bombeiros de
Serpins no desenvolvimento da sua nobre missão.
Para além deste apoio financeiro têm sido implementadas outras medidas que têm como objetivo a valori-

zação da Corporação, nomeadamente o apoio à constituição da Equipa de Intervenção Permanente, em que
Autarquia assegura 50% do custo do funcionamento da
mesma e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil os restantes 50%, sendo que o mesmo significa um investimento por parte da Câmara Municipal
superior a 30 mil euros por ano.

Renovados tanques para abastecimento
de meios no combate a incêndios
A Câmara Municipal da Lousã efetuou intervenções de
manutenção em dois tanques instalados na Serra da
Lousã, destinados ao apoio ao combate a incêndios.
Estes dois pontos de abastecimento – de meios aéreos e terrestres – situados na zona de Vale Nogueira
(Lousã) e da Asnela (Vilarinho), assumem especial importância no âmbito do combate a incêndios, estando
devidamente sinalizados na rede de pontos de abastecimento de água do Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios.
Estas manutenções - que foram realizadas nos últimos
meses - foram executadas no âmbito de um concurso público para a instalação e manutenção da rede de

defesa da floresta contra incêndios, pelas equipas dos
Baldios da Lousã. As intervenções, que significaram um
investimento da Autarquia na ordem dos 8 000€ (oito
mil euros), contemplaram a intervenção na estrutura/
reforço das paredes dos tanques, a sua impermeabilização e pintura cumprindo as normas para serem mais
facilmente identificados pelos meios aéreos.
De referir que, em 2018 e no âmbito do Orçamento
Participativo, resultante de uma proposta efetuada
pelo munícipe Filipe Amado e numa parceria com o
Conselho Directivo dos Baldios dos Lugares da Extinta
Freguesia de Vilarinho, foi também contruído um novo
tanque na zona da Barraca Preta.

DELIBERAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

6 de janeiro
– Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado
de 19 de dezembro de 2019, referente à aprovação da 16ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2019.
– Dado conhecimento à Câmara Municipal do estudo do impacto
económico do WRC Vodafone Rally de Portugal.
– Aprovada a celebração de um protocolo com a Associação Cultural e Recreativa de Vale Maceira, nos termos do qual a Câmara
cede à Associação materiais de construção no montante de EUR.
673,93 (seiscentos e setenta e três euros e noventa e três cêntimos), com IVA incluído, para a realização de obras.
– Deliberado optar pela Taxa Variável: Euribor 6m + spread de
0,277%* (Para os casos em que a taxa resultante for negativa, a
taxa de juro será fixada em zero para esse período).
– Atribuídos Votos de Reconhecimento a Camila Rebelo, a Carlota Rebelo e a Gabriel Lopes, pelos resultados obtidos no Campeonato Nacional de Piscina Curta.
– Atribuído Voto de Reconhecimento a Filipe Paiva que se sagrou
Vice-Campeão Nacional de Trial, na Classe de Elite.
– Ratificada a aprovação do tarifário a praticar no ano 2020 pela
Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior - APIN.
– Ratificados dois acordos de cedência com o Agrupamento de
Escolas da Lousã e com a STATUS – Escola Profissional da Lousã,
que regulam as condições de cedência de compostores do Programa de Compostagem Doméstica.
– Aprovadas as candidaturas das Praias Fluviais da Bogueira e da
Senhora da Piedade ao galardão Bandeira Azul, no âmbito do programa da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).
– Ratificada a aceitação da doação da empresa PlenaVia, Lda.,
aos Bombeiros Municipais da Lousã.
– 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.
– Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte a
dar conhecimento à Câmara Municipal da escala de serviço dos
Delegados de Saúde do ACES PIN no período de 06.01.2020 a
13.04.2020.
– Divisão de Urbanismo - Requerimentos nº 12448 de 11.12.2019 e
nº 12450 de 11.12.2019 - Fonte dos Mouros de Cima – Lousã.
– Divisão de Urbanismo - Processo nº 62/2013 – Freguesia da
Lousã e Vilarinho.
– Divisão de Urbanismo - Processo nº 80/2011 - Freguesia de Foz
de Arouce e Casal de Ermio.
20 de janeiro
– Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado
de 31 de dezembro de 2019, referente à aprovação da 17ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2019.
– Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado
de 2 de janeiro de 2020, referente à aprovação da 1ª Alteração ao
Orçamento e Grandes Opções do Plano 2020.
– Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 9
de janeiro de 2020, que determina o aumento temporário dos fundos
disponíveis, com a integração do Saldo de Gerência de 2019.
– Aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento de Carlos Manuel
Pereira Baptista no dia 11 de janeiro de 2020.
– Deliberado dar início ao procedimento de alteração do Regulamento do Orçamento Participativo.
– Deliberado, para fins do disposto na al. f) do nº1 do artigo 19º da
Resolução 14/2011 do Tribunal de Contas, a aprovação das cláusulas contratuais do contrato de empréstimo de médio e longo
prazo para a requalificação do Cine-Teatro da Lousã até ao valor
de 2.100.000,00 €.
– Aprovada a proposta de delimitação da Unidade de Execução 1
da “Unidade Operativa de Planeamento e Gestão U7 – Expansão
da área industrial e empresarial do Alto Padrão.”
– Aprovado Protocolo a celebrar com a Associação Cultural e Recreativa de Ceira dos Vales, no âmbito da cedência de materiais
de construção para a realização de obras na sede da Associação.
– Aprovada a celebração de um protocolo com a APIN – Empresa
Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., S.A. e com
os restantes municípios que integram a Empresa, tendo como
objetivo disponibilizar à APIN-E.I.M., S.A. todos os recursos e
meios necessários para a prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, mediante contrapartida
de pagamento de compensação financeira e durante o primeiro
semestre de 2020.
– Aprovada, considerando a transição dos serviços de abastecimento de água para consumo público para a empresa APIN, e
considerando a transição de titularidade dos serviços, a isenção
de tarifas pela transferência da titularidade às entidades que
constam na lista anexa à proposta.
– Aprovada a celebração de um protocolo com o Montanha Clube
tendo em vista o apoio para a realização de obras de reparação

da estrutura logística e de acolhimento às atividades desportivas
do Louzanpak, nos termos do qual o município comparticipa as
referidas obras, através da cedência de materiais.
– Aprovado Protocolo de colaboração a celebrar com a Associação Vida Abundante no sentido de garantir a manutenção do
apoio a famílias carenciadas do Concelho.
– Provado protocolo de colaboração a celebrar com a Conferência de S. Vicente de Paulo no sentido de garantir a manutenção do
apoio a famílias carenciadas do Concelho.
– Deliberado proceder à atualização do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
– Aprovada a isenção de taxas de licenciamento pela colocação
de um outdoor, ao Município de Vila Nova de Poiares para a divulgação da Semana da Chanfana 2020.
– A remeterem o mapa de despesas mensais comparticipadas
por dispositivo referente ao mês de dezembro de 2019.
– Obras Municipais, Saneamento Básico e Ambiente - Concurso
Público nº 18/2019 - Requalificação do Cine Teatro da Lousã – Relatório Preliminar.
– Divisão de Urbanismo - Proc. nº 96/2011, Casal do Espírito Santo – Freguesia da Lousã e Vilarinho.
– Divisão de Urbanismo - Proc. n.º 219/2019, Rua Vicente Silva
Martins, 6 – Freguesia da Lousã e Vilarinho.
– Divisão de Urbanismo - Proc. n.º 220/2019, Quinta de Santa Rita,
lote 43 – Freguesia da Lousã e Vilarinho.
– Divisão de Urbanismo - Proc. n.º 221/2019, Av. Coelho da Gama –
Freguesia da Lousã e Vilarinho.
– Divisão de Urbanismo - Proc. n.º 86/2011, Fundo da Tapada - Freguesia da Lousã e Vilarinho.
– Divisão de Urbanismo - Proc. n.º 38/2011, Rua Dr. Manuel de Magalhães Mexia – Freguesia da Lousã e Vilarinho.
– Divisão de Urbanismo - Proc. nº 94/2002, Rascoas – Freguesia
de Serpins.
– Divisão de Urbanismo - Proc. n.º 30/2011, Carvalhos, Quatro
Águas – Freguesia de Serpins.
3 de fevereiro
– Dado conhecimento à Câmara Municipal do Estudo do Impacto
Direto do Rally de Portugal 2019 na Economia local.
– Deliberado 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.
– Aprovada a submissão 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.
– Aprovada a submissão à Assembleia Municipal da Lousã, para
autorização, a delegação de competências e celebração da respetiva adenda ao contrato interadministrativo com a Junta de
Freguesia das Gândaras.
– Aprovada a submissão 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.
– Aprovada a submissão 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.
– Aprovada a submissão 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.
– Aprovada a submissão 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.
– Apovada 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.
– Deliberado, 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/ Rua dos Combatentes da Grande Guerra com o código CENTRO – 07 – 2316 –
FEDER – 000248.
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– Aprovadas as 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).
– Aprovado o 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.
– Aprovado o 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.
– Aprovada a designação de Sara Alexandra Cortês Antunes,
como Coordenadora Técnica da equipa do projeto no âmbito do
Programa CLDS-4G.
– Deliberado dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento Municipal de Apoio ao Ensino Superior.
– Aprovado o 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 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.
– Aprovado o Relatório do período de participação preventiva da
1ª alteração à 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal da Lousã.
– Ratificado o 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.
– 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.
– Divisão de Urbanismo - Proc. N.º 4/2013, Alto das Cabecinhas –
Freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermio.
– Divisão de Urbanismo - Proc. N.º 206/2002, Gândara de São
Cosme – Freguesia da Lousã e Vilarinho.
– Divisão de Urbanismo - Proc. N.º 88/2011, Rua Dr. Francisco Viana, n.º 12 – Lousã.
– Divisão de Urbanismo - Proc. N.º 98/2010, Sarnadinha – Freguesia da Lousã e Vilarinho.
– Divisão de Urbanismo - Proc. N.º 58/2009, Encosta de Vale
Maior – Freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermio.
– Divisão de Urbanismo - Proc. N.º 22/2011, Cruz da Gândara, lote
1 – Freguesia da Lousã e Vilarinho.
17 de fevereiro
– Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado
de 17 de fevereiro de 2020, referente à aprovação da 2ª Alteração
ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2020.
– Aprovado o Código de Conduta pelo Município da Lousã.
– Aprovada a comparticipação do Município nas despesas da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, relativas à
participação na Bolsa de Turismo de Lisboa.
– Aprovada a cedência gratuita dos auditórios da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro e do Museu Municipal Álvaro
Viana de Lemos, à empresa Faster – Produtos Alimentares, Lda.,
para a realização de formação dos funcionários no dia 24 de fevereiro de 2020.
– Aprovada a cedência de interesse público à APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal interior, E.I.M, S.A., de alguns
trabalhadores do município da Lousã.
– Deliberado remeter à Assembleia Municipal, para autorização,
a contratação do empréstimo de médio e longo prazo - Centro –
07-2316-FEDER-000249-04645 até ao valor de EUR. 70.000,00
(setenta mil euros) para a requalificação da Praça Cândido dos
Reis, com o código universal Centro – 07-2316-FEDER-000249.
– Deliberado, para fins do disposto na al. f) do n.º 1 do artigo 19.º
da Resolução 14/2011 do Tribunal de Contas, a aprovação das
cláusulas contratuais do contrato de empréstimo de médio e
longo prazo - Centro – 07 – 2316 – FEDER – 000249 - 04645 até
ao valor de EUR. 70.000,00 (setenta mil euros) para a requalificação da Praça Cândido dos Reis, com o código universal Centro
– 07-2316-FEDER-000249.
– Deliberado remeter à Assembleia Municipal, para autorização,
a contratação do empréstimo de médio e longo prazo - Centro –
07-2316-FEDER-000251-04653 até ao valor de EUR. 98.916,40
(noventa e oito mil, novecentos e dezasseis euros e quarenta
cêntimos) para a requalificação da Praça Luís de Camões e Rua
Dr. Henrique de Figueiredo, com o código universal Centro –
07-2316-FEDER-000251.
– Deliberado, para fins do disposto na al. f) do n.º 1 do artigo 19.º
da Resolução 14/2011 do Tribunal de Contas, a aprovação das cláusulas contratuais do contrato de empréstimo de médio e longo
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prazo -Centro – 07-2316-FEDER-000251-04653 até ao valor de
EUR. 98.916,40 (noventa e oito mil, novecentos e dezasseis euros e
quarenta cêntimos) para a requalificação da Praça Luís de Camões
e Rua Dr. Henrique de Figueiredo, com o código universal Centro –
07-2316-FEDER-000251.
– Delibere remeter novamente à Assembleia Municipal para
aprovação, o mapa de pessoal dos serviços municipais para o ano
2020, que por lapso, não terem ficado previstos os dois lugares
existentes dos trabalhadores da fiscalização.
– Aprovada a comparticipação do município nas despesas da
ADXTUR – Agência para o desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto relativas às ações realizadas, no montante de
EUR. 25.084,85 (vinte e cinco mil euros, oitenta e quatro euros e
oitenta e cinco cêntimos), considerando a relevância assumida
pelas ações de animação “Taça de Portugal de Downhill” e Louzantrail” e das ações de comunicação e marketing realizadas
através da dinamização do Welcome Center das Aldeias do Xisto na projeção do município da Lousã no quadro da marca das
Aldeias do Xisto.
– Atribuído apoio financeiro às entidades participantes nas Marchas Sanjoaninas no ano 2020.
– Aprovado Acordo de Adesão de forma a adicionar o serviço de
renovação do Cartão de Cidadão nos Espaços Cidadão ao abrigo do “Protocolo para a Renovação do Cartão de Cidadão nos
Espaços Cidadão”, celebrado em 6 de fevereiro de 2020, entre a
Agência para a Modernização Administrativa, I.P. (AMA), o Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. (IRN) e o Instituto de Gestão
Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.
– Divisão Financeira – Secção de Compras e Aprovisionamento:
Autorização prévia para aquisição de serviços e assunção de
compromisso plurianual: Consulta Prévia nº 11/2020 – Contratação de apólices de seguros, ao abrigo do Acordo Quadro nº
07/2018, da CIM Região de Coimbra.
– Bombeiros Municipais da Lousã: A remeterem o mapa de despesas mensais comparticipadas por dispositivo referentes ao
mês de janeiro de 2020.
– Divisão de Obras Municipais e Ambiente: Aprovação do Relatório Final - Concurso Público 18/2019Empreitada de “Requalificação do Cine-Teatro da Lousã”
– Divisão de Obras Municipais e Ambiente: Aprovação da implementação de um plano de rearborização urbana na Rua Ind. Manuel Carvalho e Rua Dr. António José de Almeida.
2 de março
– Aprovado Voto de Pesar pelo falecimento, no dia 21 de fevereiro
de 2020, de João Ataíde das Neves.
– Aprovada a isenção de pagamento de taxas municipais à Irmandade de Nossa Senhora da Piedade pela organização da Festa
Anual em Honra da Nossa Senhora da Piedade, que irá decorrer
entre os dias 26 de abril e 24 de maio de 2020.
– Aprovada a isenção de taxas ao Montanha Clube - Secção de
Trail, pela organização do Louzantrail 2020, nos dias 7 e 8 de março de 2020, pelo serviço de segurança prestado pelos Bombeiros
Municipais da Lousã.
– Aprovada a não cobrança das taxas relativas à participação na
Feira Semanal nos dias 7, 21 de março e 16 de maio de 2020, a fim
de minimizar o incómodo causado aos feirantes pela realização e
montagem de eventos nos referidos dias.
– Aprovada a isenção de taxas a aplicar pela utilização do Parque
Municipal de Exposições nos dias 16 e 17 de maio de 2020 para
a realização do evento de ciclismo de estrada “Lousã Granfondo
Licor Beirão 2020.”
– Aprovada a isenção de taxas ao Montanha Clube - Secção de
Trail, a aplicar pela utilização do Parque Municipal de Exposições
nos dias 7 e 8 de março de 2020 para a realização do evento Louzantrail 2020.
– Aprovada a isenção de taxas ao Montanha Clube - Secção de
Downhill, a aplicar pela utilização do Parque Municipal de Exposições nos dias 20, 21 e 22 de março de 2020 para a realização do
evento “Taça do Mundo de Downhill”.
– Aprovada a ratificação da isenção de pagamento de taxas municipais à Companhia Marimbondo pela organização da comemoração do 1º Aniversário do Momo - Museu do Circo, no dia 28 de
fevereiro de 2020.
– Deliberado reiniciar o procedimento de elaboração do Plano de
Pormenor da Zona da Rua de Coimbra - Avenida D. Manuel I, nos
termos da proposta.
– Autorizada a abertura de procedimento para a criação de um
Regulamento da Assembleia Municipal Jovem.
– 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.
– Correspondência: Maria Fernanda Dias Pacheco Fernandes
Pereira Batista e Família do Sr. Dr. Carlos Batista, a agradecer à
Câmara Municipal o Voto de Pesar.

23 de março
– Dado conhecimento do Plano de Contingência Relativo ao Coronavírus (COVID-19) da Câmara Municipal da Lousã, que foi ativado no dia 5 de março.
– O Senhor Presidente a dar conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 28 de fevereiro de 2020, referente
à aprovação da 3ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções
do Plano 2020.
– Deliberada, para fins do disposto na al. f) do n.º 1 do artigo 19.º
da Resolução 14/2011 do Tribunal de Contas, a aprovação das
cláusulas contratuais do contrato de empréstimo de médio e
longo prazo Centro – 07-2316-FEDER-000252-04674 até ao valor
de EUR. 200.000,00 (Duzentos mil euros) para a Requalificação
da Avenida São Silvestre e Rua Prof. António Batista de Almeida,
com o código universal Centro – 07-2316-FEDER-000252.
– Deliberado remeter à Assembleia Municipal, para autorização,
a contratação do empréstimo de médio e longo prazo Centro –
07-2316-FEDER-000252-04674 até ao valor de EUR. 200.000,00
(Duzentos mil euros) para a Requalificação da Avenida São Silvestre e Rua Professor António Batista de Almeida, com o código
universal Centro – 07-2316-FEDER-000252.
– Atribuído um apoio financeiro anual à AESL – Associação Empresarial Serra da Lousã.
– Atribuído um Voto de Reconhecimento a Luís Nogueira, atleta
do Montanha Clube, que se sagrou Vice-Campeão Nacional de
Judo na categoria - 81 kg.
– Atribuído um Voto de Reconhecimento aos atletas do Rugby
Club da Lousã, Samuel Lourenço, António Correia, Bruno Pinheiro, Ricardo Reis, João Almeida e Fernando Neves que, em representação da Seleção Regional do Centro se sagraram Campeões
das Seleções Regionais, numa final que teve lugar em Paris.
– Atribuído um apoio financeiro anual ao Agrupamento de Escolas da Lousã.
– Aprovado um apoio financeiro à Associação Vida Abundante
para apoio às famílias e munícipes em vulnerabilidade económica
no âmbito da Rede Social do Concelho.
– Aprovado um apoio financeiro à Conferência Feminina de São
Vicente de Paulo da Lousã para apoio às famílias e munícipes em
vulnerabilidade económica no âmbito da Rede Social do Concelho.
– Aprovados apoios financeiros às Associações Culturais, Recreativas e Juvenis do Concelho da Lousã.
– Adjudicada, no âmbito do apoio aos novos fitados do Concelho, a prestação de serviço de publicitação do Município nos
livros de curso.
– Remetido o mapa de despesas mensais comparticipadas por
dispositivo referente ao mês de fevereiro de 2020.
6 de abril
– Dado conhecimento à Câmara Municipal do Plano de Contingência Municipal para o Coronavírus.
– Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado
de 12 de março de 2020, referente à aprovação da 4ª Alteração ao
Orçamento e Grandes Opções do Plano 2020.
– Aprovado o cancelamento da edição de 2020 da Feira Anual de
São João e todas as iniciativas associadas a este certamente, devido à pandemia relativa ao COVID-19.
– Deliberado não licenciar e não prestar o habitual apoio logístico às festas e arraiais populares a ter lugar durante este
período e até que existam indicações contrárias por parte das
Autoridades de Saúde.
– Ratificados apoios concedidos no mês de março pela Secção
de Intervenção Social, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual
a Situações de Emergência Social.
20 de abril
– Ratificado o despacho datado de 3 de abril de 2020 referente
isenção e redução de taxas municipais e rendas de espaços comerciais arrendados/concessionados pelo Município, no âmbito
das medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do COVID19 direcionadas à área da atividade económica e empresas.
– Aprovado o Mapa de Fluxos de Caixa referente ao ano de 2019.
– Aprovada a 1ª Revisão ao Orçamento do ano de 2020.
– Aprovado o pagamento da comparticipação financeira à CIM
-RC- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, pela
aquisição de EPIs e de material de desinfeção, bem como a criação de uma base de apoio logístico para distribuição pelos Municípios, no valor de 7.926,12 EUR.
– Aprovada a abertura de procedimento concursal para recrutamento de trabalhador para cargo de direção intermédio de 2º
grau – Chefe de Divisão Financeira.
– Aprovada a Tomada de Posição na defesa da equidade e qualidade nos serviços públicos de água, saneamento e resíduos
através da APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal
Interior tendo em vista defender os propósitos que devem ser

mantidos e assegurados, no novo quadro que se apresenta, decorrente da saída do Município de Penacova. Propõe, ainda, que
Câmara Municipal da Lousã delibere e aprove solicitar à APIN que
diligencie no sentido de que seja reposto, pelo município de Penacova, o impacto causado pela alteração da sua posição, e consequentes perdas financeiras verificadas até ao momento.
– Aprovado um Protocolo de Cooperação a celebrar com a ESTeSC- IPC – Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
do Instituto Politécnico de Coimbra, que visa a criação de condições gerais para implementação de um centro de colheita de testes de despistagem da COVID-19.
– Atribuído voto de reconhecimento à equipa de Seniores Masculinos do Clube Desportivo Lousanense, pela subida à Divisão de
Honra da Associação de Futebol de Coimbra.
– Atribuído voto de reconhecimento à equipa de Juniores Masculinos do Clube Desportivo Lousanense, pela subida à 1.ª Divisão
Distrital da Associação de Futebol de Coimbra.
– Atribuído voto de reconhecimento à equipa de Iniciados Masculinos do Clube Desportivo Lousanense, pela subida à 1.ª Divisão
Distrital da Associação de Futebol de Coimbra.
– Aprovado protocolo a celebrar com a CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social tendo como objetivo revitalizar o Banco de Voluntariado da Lousã.
– Aprovada a abertura de procedimento para a criação de um Regulamento do Banco de Voluntariado da Lousã.
– Correspondência - A Farmácia Fonseca a agradecer à Câmara
Municipal a oferta das viseiras de proteção.
– Correspondência - O Conselho de Gestão do Tribunal Judicial da
Comarca de Coimbra a agradecer à Câmara Municipal a cedência
de equipamento de proteção contra o COVID 19.
4 de maio
– Dado conhecimento à Câmara Municipal dos despachos
datados de 20 de abril de 2020, referentes à aprovação da 5ª
Alteração ao Orçamento Municipal e 5ª Alteração às Grandes
Opções do Plano.
– Dado conhecimento à Câmara Municipal do Plano Operacional Municipal.
– Deliberado dar início ao procedimento de elaboração de um
novo Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município da Lousã.
– Deliberada a aceitação da doação feita pelo Senhor Dr. João
José de Mascarenhas Mexia Santos, no valor EUR. 2.000,00 (dois
mil euros), para ajuda nas medidas extraordinárias, de carácter
urgente, de combate à doença COVID-19.
– Aprovadas medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID19 da redução extraordinária das tarifas relativas à prestação dos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de
gestão de resíduos.
– Aprovada a alteração do tarifário aplicado pela APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, S.A. para
o ano de 2020.
– Aprovadas medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID19, referente ao reforço
de verbas no âmbito do Regulamento das Medidas de Apoio Pontual em Situação de Emergência Social na Lousã.
– Ratificados apoios concedidos no mês de abril pela Secção de
Intervenção Social, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a
Situações de Emergencial Social.
– Correspondência: O Centro de Sangue e da Transplantação de
Coimbra, IPS Transplantação, a agradecer à Câmara Municipal a
disponibilidade e o empenho na realização das Colheitas de Sangue realizadas no dia 18 de abril de 2020.
18 de maio
– Dado 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.
– Dado 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.
– Dado conhecimento à Câmara Municipal do ponto de situação relativo à evolução do projeto do Sistema de Mobilidade
do Mondego.
– Ratificado despacho Medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do COVID19 direcionadas à área
da atividade económica e empresas – Isenção e redução de taxas
municipais e rendas de espaços comerciais arrendados/concessionados pelo Município.
– Ratificado 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
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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.
– Aprovada 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 €.
– Aprovada 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 €.
– Deliberada 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.
– Aprovada a anulação da edição deste ano do Orçamento Participativo da Lousã devido a todos os condicionamentos causados
pela pandemia COVID-19, e que a verba prevista para este instrumento - 70 000€ (setenta mil euros) - que seria executada em
2021, seja canalizada para medidas concretas de apoios sociais
em diversas áreas de atuação, devendo ser comprovada publicamente esta utilização de verbas.
– Aprovada 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.
– Aprovada 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.
– Aprovada a celebração do Contrato de Cedência Temporária de
Bens Culturais Moveis e do Contrato de Depósito de Bens Culturais Moveis com o Novo Banco.
– Correspondência: 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.
– Correspondência: ACP – Automóvel Club de Portugal, a informar a Câmara Municipal do cancelamento do Rally de Portugal
devido ao Covid 19.
– Correspondência: 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.”
– Correspondência: O Juízo de Competência Genérica - Tribunal
da Lousã a agradecer à Câmara Municipal o equipamento de proteção individual contra o COVID 19.
– Bombeiros Municipais - Remetido o mapa de despesas mensais
comparticipadas por dispositivo referente ao mês de abril 2020.
– Divisão de Urbanismo: Proc. n.º 17/2020, requerimento nº 2451
de 19/03/2020, sito na Rua João Mateus Poiares, nº16 – Lousã
1 de junho
– Aprovados os documentos de Prestação de Contas de 2019.
– Aprovado Manual de consolidação de contas relativo à prestação de contas consolidadas do ano 2019.
– Atribuído Voto de Reconhecimento à equipa de Iniciados Femininos do Lousã Volley Clube, que se sagrou campeã Inter-Regional do Campeonato Regional de Voleibol, na época desportiva
2019-2020.
– Aprovado Projeto de Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Superior Residentes no Município da Lousã.
– Aprovados valores dos apoios escolares - Refeições Escolares,
Atividades de Animação de Apoio à Família e Transportes Escolares,
no âmbito da Ação Social Escolar para o ano letivo 2020/2021.
– Aprovado apoio financeiro no valor de 50.000,00 €(cinquenta
mil euros) à ADIC – Associação de Defesa do Idoso e da Criança
de Vilarinho para a aquisição de equipamento e mobiliário.
– Aprovada alteração dos apoios concedidos no âmbito dos
Protocolos de Cooperação relacionados com as Atividades de
Animação e de Apoio à Família no Concelho da Lousã (ano letivo
2019/2020) à Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras, ao Centro Paroquial de Solidariedade Social de Serpins e à
ACTIVAR - Associação de Cooperação da Lousã.
– Aprovada celebração do protocolo de colaboração com a Associação ACTIVAR - Espaço J, no âmbito da realização dos Estágios
de Verão 2020.
– Ratificados apoios concedidos no mês de maio pela Seção de
Intervenção Social no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a
Situações de Emergência Social.

– Aprovado aditamento ao Protocolo celebrado com a Associação Vida Abundante, no sentido de alterar a entidade beneficiária
dos apoios a atribuir.
– Correspondência: ARCIL – Associação para a Recuperação de
Cidadãos Inadaptados da Lousã, a agradecer à Câmara Municipal
os donativos que permitiram a aquisição de diversos equipamentos de proteção individual face à pandemia.
– Aprovisionamento: Ajuste Direto nº 34/20- Contratação de serviços de Revisão e Certificação Legal de Contas / Nomeação de
Revisor Oficial de Contas (Auditor Externo).
15 de junho
– Dado conhecimento dos despachos datados de 5 de junho de
2020, referentes à aprovação da 7ª Alteração ao Orçamento e 7ª
Alteração às Grandes Opções do Plano de 2020.
– Dado conhecimento da criação do Conselho Consultivo Estratégico para a Recuperação da Pandemia (CCERP).
– Aprovada a proposta de concessão de apoio extraordinário
à ACTIVAR – Associação de Cooperação da Lousã, no valor de
9.000,00 €.
– Aprovada a proposta de concessão de apoio extraordinário à
Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras, no valor
de 5.785,00 €.
– Aprovada a proposta de concessão de apoio extraordinário ao
Centro Paroquial de Solidariedade Social de Serpins, no valor
de 3.330,00 €.
– Aprovado o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2020-2029, aprovado pelo ICNF e deliberar a sua submissão a consulta pública.
– Deliberada a abertura de um procedimento concursal interno
de acesso limitado para quinze lugares da carreira de bombeiro
municipal, categoria de bombeiro sapador.
– Aprovada a atribuição de um apoio financeiro à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpins, no valor de
27.000,00 € (vinte e sete mil euros), a liquidar em duas prestações no valor de 13.500,00 € (treze mil e quinhentos euros) cada
uma, vencendo-se a primeira no mês de julho e a segunda no mês
de dezembro, do ano 2020.
– Aprovisionamento: Procedimento de contratação de “Fornecimento de refeições em refeitórios escolares de escolas do 1º
Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância do Concelho da Lousã para o ano letivo 2020/2021” – Autorização para assunção de
compromissos plurianuais
– Aprovisionamento: Procedimento de contratação de “Fornecimento de energia elétrica” (instalações e iluminação pública) –
Autorização para assunção de compromissos plurianuais
– Bombeiros Municipais: Remetido o mapa de despesas mensais comparticipadas por dispositivo referente ao mês de
maio de 2020.
– Bombeiros Municipais: Remetido o mapa da Equipa de Combate a Incêndios referente ao mês de maio de 2020.

DELIBERAÇÕES
DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
27 de fevereiro
– Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a Atividade Municipal bem como da situação financeira;
– Aprovada autorização da delegação de competências e de
celebração das respetivas adendas aos contratos interadministrativos com as Juntas de Freguesia de Foz de Arouce e Casal de
Ermio, Gândaras e Serpins;
– Aprovada a delegação de competências e de celebração de
adendas aos contratos interadministrativos e acordo de execução anexos, com a Freguesia de Lousã e Vilarinho;
– Aprovadas as transferências de recursos financeiros para as
Freguesias de Foz de Arouce e Casal de Ermio, Gândaras e Serpins, nos termos dos documentos anexos;
– Aprovada a autorização de acordo com a Lei n.º 73/2013, de
3 de setembro, e seguintes alterações, nomeadamente a mais
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recente Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro de 2018, n.º 2 do artigo 52º, para o Investimento da Rua do Comércio e Rua General
Humberto Delgado/ Largo Alexandre Herculano/ Rua da Graça/
Rua dos Combatentes da Grande Guerra com o código CENTRO
– 07 – 2316 – FEDER – 000248;
– Aprovada a autorização da contratação do empréstimo
de Médio e Longo Prazo Operação CENTRO – 07-2316-FEDER-000248_04604 até ao valor de EUR: 144.413,99 (cento e
quarenta e quatro mil e quatrocentos e treze euros e noventa e
nove cêntimos), para a requalificação da Rua do Comércio e Rua
Humberto Delgado/Largo Alexandre Herculano/Rua da Graça/
Rua dos Combatentes da Grande Guerra;
– Aprovada a autorização da contratação do empréstimo de médio e longo prazo - Centro – 07-2316-FEDER-000249-04645 até
ao valor de EUR. 70.000,00 (setenta mil euros), para a requalificação da Praça Cândido dos Reis;
– Aprovada a autorização da contratação do empréstimo de
médio e longo prazo - Centro – 07-2316-FEDER-000251-04653
até ao valor de EUR. 98.916,40 (noventa e oito mil, novecentos
e dezasseis euros e quarenta cêntimos) para a requalificação da
Praça Luís de Camões e Rua Dr. Henrique de Figueiredo;
– Aprovada a celebração de 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;
– Aprovada a celebração de um Protocolo com a APIN – Empresa
Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., S.A. e com
os restantes municípios que integram a Empresa, tendo como
objetivo disponibilizar à APIN-E.I.M., S.A. todos os recursos e
meios necessários para a prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, mediante contrapartida
de pagamento de compensação financeira e durante o primeiro
semestre de 2020;
– Aprovada a declaração de 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 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;
– Aprovado o mapa de pessoal para o ano 2020, após ter sido alvo
de correção;
– Aprovada a autorização da Contratação de apólices de seguros, ao abrigo do Acordo Quadro nº 07/2018, da CIM-Região
de Coimbra;
13 de maio
– Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a Atividade Municipal bem como da situação financeira;
– Aprovada tomada de posição relativa à manifestação de vontade pública de saída da APIN, por parte do Município de Penacova;
– Aprovada autorização para a contratação do empréstimo de
médio e longo prazo Centro – 07-2316-FEDER-000252-04674
até ao valor de EUR. 200.000,00 (duzentos mil euros) para a Requalificação da Avenida São Silvestre e Rua Professor António
Batista de Almeida, com o código universal Centro – 07-2316-FEDER-000252;
– Aprovada designação de júri de concurso de recrutamento de
um cargo de direção intermédia de 2.º grau – chefe de divisão financeira para o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal;
– Ratificada a deliberação da Câmara Municipal datada de 20 de
abril de 2020 em que aprovou a 1.ª Revisão ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano para 2020;
– Aprovado o Plano de Contingência Municipal da Lousã relativo à COVID-19;
25 de junho
– Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade Municipal bem como da situação financeira.
– Aprovação dos documentos de Prestação de Contas de 2019.
– Aprovação da nomeação de Marques Cruz & Associados –
SROC, Lda, como Revisor Oficial de Contas, para efeitos de auditoria externa – Ajuste direto n.º 34/20 – Contratação de Serviços
e Certificação Legal de Contas.
– Aprovação da proposta de autorização para a assunção de
compromissos plurianuais no procedimento de aquisição de refeições para os refeitórios escolares das escolas do 1.º ciclo do
Ensino Básico e Jardins de Infância do Concelho da Lousã para o
ano letivo 2020/2021.
– Aprovação da proposta de autorização para a assunção de compromissos plurianuais no procedimento de contratação de “fornecimento de energia elétrica – instalações e iluminação pública”.

Esperamos por si!
Os nossos espaços aquáticos estão à sua espera.
Foram implementadas diversas medidas para garantir
a segurança de todos.

PISCINA DO PARQUE CARLOS REIS
Lotação 40

PISCINAS NATURAIS
DA NOSSA SRA. DA PIEDADE
Lotação 87

Praia Fluvial da bogueira
Casal de Ermio
Lotação 188

Praia Fluvial da Sra. da Graça
Serpins

Lotação 645
Cumpra as normas de segurança definidas e afixadas em cada espaço.
A sua colaboração é muito importante.

