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Luís Antunes
Presidente da Câmara Municipal

Caras e Caros Lousanenses,
Estamos a chegar ao final de um ano que fica
marcado por um inesperado e grande desafio
que veio condicionar a nossa atividade pessoal
e profissional, influenciando toda a vivência individual e coletiva.
A gestão autárquica é sempre repleta de desafios, mas este mandato está a ser extraordinariamente exigente.
Em 2017, o grande incêndio de outubro, em 2018 o
furacão “Leslie”, em 2019 a depressão “Elsa” e em
2020 – sem um fim definido – a pandemia.
Todas estas situações geraram e/ou estão ainda
a gerar necessidades adicionais de intervenção
do Município.
Relativamente ao novo Coronavírus, o esforço que
todos estamos a fazer, adaptando comportamentos e reduzindo o risco de contactos e exposições
desnecessárias, é essencial para que consigamos
ultrapassar esta situação com o mínimo de danos.
Podem continuar a contar com a Autarquia. Trabalhando em rede/parceria continuaremos a implementar as medidas e ações mais adequadas para a
salvaguarda da saúde pública e segurança de todos
e para dar resposta às várias e diferentes situações
sociais e económicas geradas pela pandemia.
Neste momento, uma parte muito significativa do orçamento municipal – mais de 700 mil
euros – foi direcionado para medidas de apoio
à comunidade e combate à pandemia. A este
valor irá juntar-se, ainda, uma quebra muito
relevante de receita, quer no que diz respeito à redução e isenção de taxas definidas pelo
Município como forma de apoio às pessoas,

empresas e instituições, quer relativamente
aos impostos municipais.

para a modernização da Escola Secundária, que
custará mais de 2 milhões e 250 mil euros.

Apesar destes condicionalismos, continuamos a
concretizar o nosso plano estratégico através da
realização de projetos e obras que definimos para
a valorização do Concelho e que poderão verificar
nas páginas seguintes.

No que respeita ao Sistema de Mobilidade do
Mondego, verificamos com muita satisfação o
início da empreitada no troço entre Serpins e
Alto de São João, bem como todo o restante trabalho desenvolvido para a concretização deste
importante projeto.

Tendo como objetivo a criação de melhores condições de uso do espaço público, estão em fase final
de implementação, diversas intervenções de regeneração urbana que vão reforçar a qualidade de vida
e a atratividade das zonas intervencionadas.
Também no âmbito da estratégia de regeneração
urbana, está em execução a empreitada de modernização do nosso Cine Teatro.
Para além destas requalificações, temos já preparadas novas intervenções que têm como objetivo
principal a mobilidade urbana sustentável, nomeadamente através da criação de ciclovias e um melhor ordenamento do trânsito e do estacionamento.
Um outro objetivo importante para o reforço da
qualidade de vida que tínhamos devidamente elencado e que já se encontra em execução, é a empreitada que vai permitir o alargamento da rede de
saneamento em Serpins, Foz de Arouce e Casal
de Ermio, promovida pela empresa Águas do Centro Litoral e que significa um investimento superior a 1,5 milhões de euros, promovendo a melhoria
da drenagem e tratamento das águas residuais
existentes nas zonas abrangidas.
Na área da educação, dando uma expressão acrescida ao robusto e contínuo investimento nesta
área, lançaremos em breve o concurso público

É um objetivo pelo qual sempre lutámos e que continuaremos a acompanhar com a máxima atenção.
Não temos qualquer dúvida que o serviço de
transporte público de passageiros será um projeto estruturante para o desenvolvimento de toda
a região e para o aumento da qualidade de vida
da nossa comunidade.
Com os exemplos atrás referidos queremos transmitir-vos o nosso compromisso, a nossa determinação e a nossa ambição de continuar a contribuir
para a prosperidade do Concelho.
Estamos convictos que – com resiliência, espírito colaborativo e inspiração – vamos continuar a
vencer os desafios e a concretizar novos e maiores objetivos.
Desejamos a todos um Feliz Natal e um ótimo 2021.

Um abraço,

Luís Miguel Correia Antunes

EMPREITADA
ENTRE O ALTO
SÃO JOÃO E SERPINS DO
SISTEMA DE MOBILIDADE
DO MONDEGO
JÁ SE INICIOU

SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO

As obras relativas à empreitada Alto São João / Serpins,
no âmbito do Sistema de Mobilidade do Mondego, já tiveram início.
A cerimónia de assinatura do auto de consignação
desta empreitada teve lugar no dia 11 de setembro, em
Serpins, e contou com a presença do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.
A empreitada – que tem cerca de 30km – terá uma duração de 15 meses, será realizada pelo consórcio COMSA/
FERGRUPO – Construções e Técnicas Ferroviárias, SA e
significa um investimento de 23.765.000,00 €.
O Presidente da Câmara Municipal, Luís Antunes, na sua
intervenção, destacou a importância do início das obras,
referindo que “A possibilidade dos Serpinenses, Lousanenses e da região disporem de um serviço de transporte com qualidade (segurança/tempo/conforto) – que
aproveita grande parte dos investimentos já realizados
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e constitui uma solução financeira e economicamente
mais adaptada, sustentável, amiga do ambiente, mais
flexível e até inovadora, irá conferir um acréscimo de
qualidade de vida, atratividade e competitividade.”
O Autarca reforçou ainda que “continuaremos com a
mesma exigência e só ficaremos plenamente descansados /satisfeitos quando for efetuada a viagem inaugural”.
Já o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno
Santos, reiterou “um pedido de desculpas do Estado Português para com uma região e para com um povo que durante
10 anos não teve alternativa” de transporte público, além de
carreiras de autocarros de substituição do comboio.
Reforçando a inovação, qualidade e segurança da solução Metro Bus, Pedro Nuno Santos, garantiu que os
“prazos são para cumprir e que a Infraestruturas de
Portugal tem mecanismos para penalizar a empresa em
caso de derrapagem da obra”.
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DESENVOLVIMENTO CONCELHIO

Regeneração Urbana +
Qualidade de Vida
Estão em conclusão as diversas empreitadas promovidas
no âmbito do Plano de Ação para a Regeneração Urbana.
Estas intervenções, que significam um investimento superior a 2 milhões de euros – apoiado por fundos comunitários – têm como objetivo aumentar a qualidade de vida
dos Lousanenses e a atratividade do Concelho, através da
devolução do espaço às pessoas, privilegiando a circulação
pedonal e a socialização, reduzindo a intensidade e velocidade praticada pelos automóveis em zonas urbanas.
Com estas empreitadas foram também realizadas alterações aos sentidos de circulação automóvel em algumas vias.
A Autarquia tem já outros projetos definidos, nomeadamente no âmbito da mobilidade suave sustentável

a criação de um circuito ciclável entre a Rua Industrial
Manuel Carvalho e a Zona da estação da Lousã e que,
através da Avenida do Brasil, irá ligar à intervenção preconizada – e cujo financiamento está já aprovado – para
a Av. Dr. José Maria Cardoso, com conexão com as Escolas e equipamentos desportivos.
Estas duas intervenções serão realizadas no âmbito
de candidaturas apresentadas pela Autarquia a programas da Comunidade Europeia.
Para além destas intervenções está, também, prevista a reconfiguração da Rua Francisco Fernandes
Costa que irá permitir aumentar o número de lugares
de estacionamento.

espaços para as pessoas
circulação pedonal
socialização
controlo de velocidade

AV. SÃO SILVESTRE

PRAÇA CÂNDIDO DOS REIS

RUA COMBATENTES GRANDE GUERRA

RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO

PROJETO RUA INDUSTRIAL MANUEL CARVALHO

DESENVOLVIMENTO CONCELHIO
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Alargamento da rede
de saneamento em Serpins,
Foz de Arouce e Casal de Ermio
Está em execução, por parte da Águas do Centro Litoral (AdCL), a empreitada de execução do sistema
elevatório e emissários de Serpins/Rodas (lote A) e
Casal de Ermio (lote B).
O investimento ronda os 1,5milhões de euros e inclui a
construção de uma nova rede de saneamento nas freguesias de Serpins e de Foz de Arouce e Casal de Ermio.
Esta empreitada tem um prazo de execução de um
ano e pretende, no Lote A, drenar o efluente das lo-

calidades de Serpins, Tojal, Relvas, Outeiro, Cova do
Barro e Moinhos, servindo mais de 600 habitantes.
Neste lote o investimento será cerca de 575 mil euros e inclui a construção de um emissário e sistema
elevatório, com cerca de 2,5km de extensão até à
ETAR de Serpins-Rodas.
Já o lote B, em Casal de Ermio, cujo investimento ronda
os 800 mil euros, vai recolher os efluentes das populações de Casal de Ermio, Vale Sancho, Ceira dos Vales,

Vale Escuro, Ponte e Videira para a ETAR de Semide
-Poisão. A obra inclui a construção de aproximadamente 4,9km de rede nova, tais como emissários, duas estações elevatórias intermédias e condutas elevatórias.
De referir que esta empreitada foi consignada à empresa Marsilop, Sociedade de Empreitadas, S. A. Já a
fiscalização dos trabalhos, cujo investimento é de 145
mil euros, está a cargo da empresa RIOBOCO, Serviços
Gerais, Engenharia e Manutenção S. A.
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QUALIFICAÇÃO DO CONCELHO

Inauguradas obras de
Modernização do Complexo
Turístico da Sra. da Piedade

No dia 11 de setembro, foram inauguradas, na presença da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques,
dos Presidentes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Entidade Regional
Turismo do Centro e da Comunidade Intermunicipal
da Região de Coimbra, as obras de modernização do
Complexo Turístico da Sra. da Piedade.
Esta intervenção, cujo investimento foi de cerca de 400
mil euros, comparticipado em cerca de 360 mil euros

pelo Programa Valorizar – Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, contemplou a construção do
percurso pedonal entre o Cabo do Soito e as Piscinas e
diversas intervenções na zona envolvente.
Com estes trabalhos, que se integram na estruturação
da oferta turística do Concelho, foi efetuada uma valorização muito significativa do Complexo Turístico e Religioso, que tem reflexo na elevada procura turística que
se tem registado.

QUALIFICAÇÃO DO CONCELHO
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EDUCAÇÃO

Investimentos
na Educação
A Autarquia – tal como faz em todos os anos e em parceria com a comunidade educativa – procurou criar as melhores condições para que o ano letivo decorra da melhor
forma e todos alcancem os seus objetivos.
Atendendo às condições e necessidades especiais criadas pela pandemia Covid 19, o reforço das condições de
higiene e segurança mereceu uma atenção especial.
A este esforço, junta-se todo o investimento em condições materiais e imateriais realizado pela Autarquia,
nomeadamente nos Transportes Escolares, Ação Social Escolar, Refeições Escolares e Qualificação do
Parque Escolar.

Transportes
• Adaptação de circuitos, horários e processo de candidaturas, em função das
condicionantes originadas pela pandemia Covid 19
• Investimento na ordem dos 340 mil euros
• Cerca de 400 alunos a beneficiar de transporte escolar
Apoio em material escolar e cadernos/fichas de atividades aos alunos do 1º CEB
• Investimento em material escolar e cadernos/fichas de atividades aos alunos do 1º e 2º
escalão e cadernos/fichas de atividades aos alunos do 3º escalão. Esta medida abrange
cerca de 500 alunos e representa um investimento na ordem dos 25 mil euros
Pré-Escolar – Apoio às Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)
• 203 famílias abrangidas, que representam um aumento de 14% em relação ao ano anterior
e um investimento de 260 mil euros
Alimentação: Refeições Escolares (Pré-Escolar e 1º CEB) e o Regime da Fruta Escolar
• Abrange 800 crianças e representa um investimento de cerca de 290 mil euros
• Regime de Fruta Escolar – fornecimento de fruta duas vezes por semana aos alunos do 1º
Ciclo e Pré-Escolar da Rede Pública – significa um investimento de 15 mil euros
Qualificação do Parque Escolar
• Modernização da Escola Secundária – investimento estimado 2 250 000€ (a iniciar em 2021)
• Jardim de Infância de Serpins – substituição da cobertura existente – Investimento de 25.000€
• Jardim de Infância do Freixo – remodelação das salas de aula do edifício antigo, climatização
das salas de aula, construção de passadiço coberto e outras beneficiações – 57.000€ (para
execução em 2021)

VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
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Cine Teatro da Lousã EM OBRAS
Encontra-se em curso a empreitada de requalificação
do Cine Teatro.
Esta intervenção significa um investimento de 1 988 000€
+ IVA, valor totalmente suportado pelo orçamento municipal e está a ser 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, sendo que a
obra terá um prazo de execução de 420 dias.
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 objetivo principal 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 con-

templa 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.
A requalificação do Cine Teatro é um objetivo definido
pela Autarquia e que se insere num robusto investimento de regeneração urbana em curso, superior a 4
milhões de euros.
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VALORIZAÇÃO DA OFERTA CULTURAL

Museu Etnográfico
Dr. Louzã Henriques
reaberto à comunidade

Após obras de modernização, o Museu Etnográfico Dr.
Louzã Henriques está de novo em funcionamento, afirmando-se como um equipamento diferenciador, inovador e guardião da cultural do Mundo Rural.
A abertura teve lugar no dia 6 de setembro, dia em
que o seu patrono, Louzã Henriques, falecido em
julho de 2019, comemoraria 87 anos e contou com a
presença dos seus familiares.
Além da coleção do Museu Etnográfico, que foi apresentada pelo gabinete “Providência Design” o qual desde setembro de 2018 desenvolveu este projeto, foi também inaugurada a exposição temporária Agricultura

Lusitana 2015-2020, uma viagem cultural pelas Aldeias
do Xisto, promovida pela ADXTUR.
A intervenção realizada é elucidativa da qualidade que
a Autarquia pretende para a oferta cultural do Concelho, tendo este investimento também como objetivo
perpetuar, de forma digna, a memória e o legado de
Louzã Henriques.
Na cerimónia de inauguração, Suzana Meneses, Diretora Regional de Cultura, em representação da Ministra da Cultura, destacou os diversos investimentos
realizados pela Câmara Municipal da Lousã – principalmente no último ano - e referiu a “importância da

reabertura do Museu inteiramente renovado, com novas interpretações e novas visões em torno das histórias que constituem a essência identitária dos povos
da Serra da Lousã, perpetuando, deste modo, a relação das comunidades consigo mesmas.”
A abertura contou, também, com a presença do grupo
“Segue-me à Capela”, que proporcionou uma experiência sonora ligada à temática do Museu e ao seu patrono.
A requalificação deste Museu e da sua coleção – que
significou um investimento superior a 150 000€, resultou de uma Candidatura ao Programa Valorizar – Linha
de Apoio ao Turismo Acessível.

VALORIZAÇÃO DA OFERTA CULTURAL

13

14

CULTURA

10.º Festival
Marionetas
ao Centro
anima a Lousã

Decorreu, entre os dias 24 de outubro e 1 de novembro,
o 10.º Festival Marionetas ao Centro, um Festival que
tem proporcionado, ao longo de uma década, espetáculos de elevada qualidade e diversidade.
Diversos tipos de marionetas – de fios, de manipulação direta, de sombras – atuaram diante de um público
entusiasta deste tipo de teatro, lotando praticamente
todos os 5 espetáculos.
Em palco estiveram nomes como Rui Sousa, Marionetista profissional e vencedor do Prémio Nacio-

nal de Artes do Espetáculo Maria João Fontainhas,
e companhias como a Lua Cheia Teatro para Todos,
A Bolha Teatro com Marionetas ou o Teatro Boca
de Cão. A organização do Festival foi da responsabilidade da Companhia Marimbondo, no âmbito do
Programa Cultural da Câmara Municipal e teve como
objetivo continuar a proporcionar momentos culturais à comunidade, assegurando o cumprimento das
medidas de segurança para evitar a propagação da
atual pandemia.

VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE
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CIG premeia a Lousã
pela Excelência em Igualdade
A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
– organismo nacional da Presidência de Conselho de
Ministros responsável pela promoção e defesa desse
princípio – premiou a Lousã pelo seu trabalho.
A Lousã, que se revê como um território inclusivo, tem
feito um percurso no sentido da Igualdade de Género, da
Inclusão de Pessoas com Incapacidade e da Multiculturalidade, pretendendo abraçar a diversidade de pessoas,

em parceria com diversas entidades e empresas locais.
A ação da Lousã está alinhada com a Estratégia Nacional
para a Igualdade e a Não Discriminação “Portugal + Igual”,
pretendendo a promoção da igualdade entre mulheres e
homens, prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, e o combate à discriminação em razão do sexo, da orientação sexual, da identidade e expressão de género, e das características sexuais.

Neste quadro, em novembro e dezembro a Lousã celebrou “Sete Dias pela Igualdade”, assinalando os três
anos da proclamação e assinatura dos Direitos Sociais
fundamentais na União Europeia e seis dias Internacionais: Dia da Tolerância, Dia da Memória Transgénero, Dia
da Eliminação da Violência Contra as Mulheres, Dia das
Cidades Educadoras, Dia da Pessoa com Deficiência e
Dia do Voluntariado.

De entre as várias ações que o Município tem vindo a desenvolver,
destacamos:
• O Gabinete de Intervenção Familiar, um serviço gratuito e integrado de acompanhamento
individual e/ou familiar prestado por profissionais da área da psicologia, que fomenta as
capacidades de comunicação no seio familiar e/ou conjugal;
• A Rede Intermunicipal de Apoio à Vítima de Violência Doméstica – um projeto pioneiro
com a DUECEIRA e os municípios da Lousã, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra,
Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares, que envolve responsáveis políticos e técnicos
no apoio a vítimas;
• A Equipa para a Igualdade na Vida Local que, com o Conselheiro e a Conselheira para
a Igualdade, orientam as políticas da Câmara Municipal, executando medidas que
contribuem para os objetivos do Plano Municipal para a Igualdade
• A investigação sobre o papel da mulher da Lousã, de modo a destacar a sua importância
no passado e no futuro, que originaram diversas publicações;
• O trabalho de formação, informação e sensibilização da comunidade, desenvolvido em
estreita parceria com diversas entidades.
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VALORIZAÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Lousã adere ao programa
“Vacinação SNS Local”
O Município da Lousã associou-se ao programa “Vacinação SNS Local” para, no contexto da pandemia COVID-19, ampliar os meios e recursos disponíveis para
proteção dos munícipes com idade igual ou superior a
65 anos, no âmbito da vacinação contra a gripe sazonal, permitindo a vacinação gratuita destes Munícipes,
numa das farmácias do Concelho.

Nos termos do protocolo agora estabelecido, a Autarquia
comparticipará, em regime de complementaridade com a
Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social,
90% do preço de administração de vacinas contra a gripe.
Esta medida significa um investimento municipal de
3.375 € num universo de 1500 eventuais beneficiários
(2.25 € vacina administrada).

Rede Cuidas Cuidados
Interdisciplinares de Apoio
ao Sénior
No dia 9 de outubro, teve lugar, no Salão Nobre do Edifício
dos Paços do Concelho, a assinatura de dois acordos no
âmbito do Projeto REDE CUIDAS, um entre a Câmara Municipal e a Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares e um outro entre esta Associação e
a empresa RL10 Sport, do futebolista internacional Português Rony Lopes e família, enquanto investidor social.
O projeto – que já está a ser dinamizado desde fevereiro
e que se assume como uma resposta inovadora - destina-se à criação e ativação de uma rede concelhia para
apoiar os seniores com mais de 70 anos do concelho da
Lousã, que se encontrem numa situação potencial ou
efetiva de fragilidade, proporcionando-lhes um enve-

lhecimento condigno, no seu domicílio e conta com uma
rede de parcerias de mais de 30 entidades públicas e
privadas do concelho.
Esta iniciativa decorre até 31 de dezembro de 2022,
tendo um orçamento de 241 811,09€, que obteve um
cofinanciamento de 70% do programa Operacional
Inclusão Social e Emprego e Fundo Social Europeu, no
âmbito do programa Parcerias para o Impacto, sendo
os restantes 30%, cerca de 72 000€, assegurados pelo
investidor social, a empresa RL10 Sport Lda.
Já o protocolo com o Município teve como objetivo formalizar a estreita colaboração entre as entidades ao
serviço da população alvo do projeto, estando previstas

ações conjuntas no âmbito do plano de implementação
do CUIDAS articuladas com o Plano Municipal Sénior
(Cartão sénior, atividades de animação, prevenção e atividades para seniores).
De realçar ainda o apoio anual à organização e logística de atividades conjuntas, desenvolvidas em prol dos
beneficiários seniores do Concelho, nomeadamente
nas ações inerentes ao ajustamento face à pandemia SARS COV 2, e que se traduz em apoio financeiro anual, para reforço do acompanhamento e visitas
sistemáticas junto à população alvo e para materiais
e equipamentos de proteção individual da equipa técnica, no valor de 4 000€/ano.

Voluntariado
ambiental preservar
o património natural
No âmbito de um projeto promovido pela Junta de
Freguesia de Serpins e pela Câmara Municipal, com
o acompanhamento da ACTIVAR e apoio do grupo de
Facebook “Reflorestar a Lousã com espécies Nativas”,
têm sido realizadas diversas ações de voluntariado ambiental na Mata do Sobral.
Estas ações têm como objetivo combater as espécies
invasoras existentes na Mata, minimizando o impacto
destas no ecossistema e contaram já com a participação de cerca de 50 voluntários.
Este projeto, financiado pelo POSEUR, engloba também diversas empreitadas, nomeadamente de traba-

lhos de silvicultura, estando os mesmos já em curso.
A atenção da comunidade para as questões ambientais tem sido notória em outras iniciativas como o
“Limpar a Lousã” e “World Clean Up Day” – que decorreram em diversos locais e contaram com mais de
60 voluntários – e foram organizadas pela Câmara
Municipal, Junta de Freguesia da Lousã e Vilarinho
e pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social
CLDS 4G – Lousã Activa.
Estas ações, para além do efeito imediato, geram benefícios futuros, nomeadamente no equilíbrio e preservação do ecossistema natural da Lousã.
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CULTURA

José Avelino Gonçalves apresentou
“Estórias de um Arquivo Judicial –
A Grande Devassa – 1820/1920”
O Juiz Lousanense, José Avelino Gonçalves, apresentou ao público, no dia 3 de outubro, o seu primeiro livro
intitulado “Estórias de um Arquivo Judicial – A Grande
Devassa – 1820/1920”.
Esta obra – fruto do trabalho de investigação realizado nos
arquivos judiciais dos tribunais da Cova da Beira – retrata
em 30 pequenas histórias, uma justiça dura e crua em época de convulsões políticas e sociais, período conturbado

que se seguiu às Invasões Francesas, às Lutas Liberais, à
Implantação da República e à Grande Guerra, bem como
a realidade económica e das convulsões do interior de um
país quase esquecido e longe da centralidade dos grandes
centros urbanos do litoral. É uma obra que retrata as gentes da Beira, do Açor, da Lousã, da Estrela e da Raia.
Além da apresentação do livro, foi também inaugurada, na Biblioteca Municipal Comendador Montenegro,

uma exposição alusiva a esta obra, onde constam vários documentos extraídos dos processos judiciais
referidos na obra.
Esta obra foi editada pela Cooperativa Trevim, com o
apoio à edição de algumas empresas lousanenses, nomeadamente a EFAPEL, Licor Beirão e Prado – Cartolinas da Lousã. Esta iniciativa teve, também, o apoio da
Câmara Muncipal.

Lousã vai criar Prémio Literário
Carlos Carranca
O reconhecimento da vida e obra literária, intelectual e
de participação cívica de Carlos Carranca vai ser, mais
uma vez, distinguida pela Câmara Municipal com a criação do Prémio Literário Carlos Carranca.
A criação deste prémio tem como objetivo estimular
e valorizar o desenvolvimento cultural, nomeadamente a produção literária, o gosto pela escrita e leitura e,
simultaneamente, homenagear e perpetuar a memória
do poeta Carlos Alberto Carranca de Oliveira e Sousa,
falecido a 29 de agosto de 2019.

Presença constante em várias iniciativas de índole cultural e social promovidas pela Câmara Municipal, era
uma pessoa de trato fácil, um apaixonado por esta terra
e pelas suas gentes, tendo uma habitação no lugar de
Prilhão, freguesia da Lousã e Vilarinho.
Distinguido em 2015 pela Câmara Municipal da Lousã
com o Prémio Vicente Ferrer – Carreira, na Gala do Feriado Municipal, Prémios Lausus, o Poeta nunca escondeu o seu amor pela Lousã, professando-o, publicamente, em diversas ocasiões.

DESPORTO

Autarquia apoia Clubes
e Associações Desportivas
O Executivo Municipal aprovou, recentemente, a atribuição de apoios financeiros aos clubes e associações
desportivas do Concelho, no valor de 59 140€.
Este ano, devido à pandemia COVID-19, e à eventual
necessidade de os planos de atividades terem que ser
ajustados, o valor aprovado diz respeito às atividades
– regulares ou pontuais – a realizar até dezembro. Em
janeiro será feita uma avaliação e definido o valor financeiro a atribuir até ao final das épocas desportivas.
Foram apoiadas 24 entidades, que movimentam mais
de 1100 atletas, sendo que cerca de 60% são jovens dos
escalões de formação. Do valor global atribuído, 15 100€
destinam-se especificamente a apoiar os transportes

destes Clubes/Associações para as suas competições.
De referir que a Autarquia estabeleceu, também, acordos, para a melhoria de instalações desportivas geridas
pelos Clubes, num investimento que ascende a 21 000€.
Os referidos protocolos contemplaram a cedência de
materiais para a melhoria do Complexo Desportivo das
Gândaras, gerido pelo Clube Académico das Gândaras,
do Estádio Municipal Dr. José Pinto de Aguiar, gerido
pelo Clube Desportivo Lousanense, do Estádio Municipal de Rugby José Redondo, cuja gestão é efetuada pelo
Rugby Club da Lousã e apoio à alteração da cobertura
do Pavilhão Gimnodesportivo de Serpins, gerido pela
Associação Desportiva Serpinense.

Lousã acolheu Taça
do Mundo de Downhill
As pistas do Louzanpark foram palco, entre os dias
29 de outubro e 1 de novembro, de duas etapas da
Taça do Mundo de Downhill.
O destaque vai para a excelente organização proporcionada pelo Montanha Clube – que foi do agrado
de todos os envolvidos – e para a prestação do atleta Lousanense, Gonçalo Bandeira, que obteve um

segundo lugar na categoria júnior, numa das etapas.
Este evento, que acolheu as principais figuras do
ranking mundial masculino e feminino da modalidade, teve cobertura e emissão em direto por parte
da Red Bull TV e contribuiu para a confirmação da
Lousã como um local de excelência para este tipo
de desporto.
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DESENVOLVIMENTO CONCELHIO

Alargamento da Rua da Cal Prilhão

Apoio à instalação de Estação
Meteorológica no Trevim e no Candal

Construção de Esplanada
no Restaurante O Burgo

Entrega de Compostores Domésticos

RENOVAÇÃO DE REDE DE água
e pavimentação – Quinta – Serpins

Manutenção de Paragens de Autocarro

Valorização
do
Concelho
Tendo como objetivo o reforço da atratividade e da qualidade de vida, a Câmara Municipal continua a promover
diversas ações e investimentos em todo o Concelho.

Instalação de gradeamento no Pontão do Boque

Limpeza de faixa na EN2

Limpeza de vias em diversos
locais do Concelho

Manutenção de Equipamentos
e Espaços Municipais

Manutenção de Fontenários

Limpeza de bermas em diversos locais

DESENVOLVIMENTO CONCELHIO

Obras de manutenção
no Cemitério Municipal

Reposição de Pavimento em diversos
locais do Concelho

Pavimentação Manguela

Pavimentação no Cabo do Soito

Pavimentação Ribeira Fundeira

Pavimentação Rua da Barroca Serpins

Apoios logísticos à realização da Taça do Mundo de Downhill

Plantação de Árvores em DiverSos locais do Concelho

Poda de Árvores em diversos locais

Recuperação Regadio da Ribeira
de São João

Substituição de Contentores do Lixo

Manutenção de Miradouros
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DELIBERAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

6 de julho
- Dado conhecimento à Câmara Municipal da resposta da ERSAR –
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos ao pedido de
esclarecimentos solicitado pela APIN – Empresa Intermunicipal de
Ambiente do Pinhal Interior.
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do Relatório de Prestação
de Contas 2019 da APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do
Pinhal Interior, aprovado na Assembleia Geral realizada no dia 18 de
junho de 2020.
- Dado conhecimento à Câmara Municipal da versão final da avaliação do montante de compensação referente à saída do Município de
Penacova do Sistema da APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior.
- Aprovado Voto de Pesar pelo falecimento de Lucinda Castanheira Serra
Ventura Martins no dia 28 de junho de 2020.
- Aprovada a 2ª Revisão ao Orçamento do ano 2020.
- Aprovada a 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano ano 2020.
- Aprovada a Prestação de Contas Consolidadas do ano de 2019.
- Aprovada a prorrogação por mais 6 meses (até final de dezembro de
2020) das isenções das taxas municipais de ocupação da feira semanal
(terrado) e das taxas aplicáveis aos pequenos comerciantes e produtores locais pela ocupação semanal das bancas e outros espaços (exceto
lojas) no Mercado Municipal no âmbito das Medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do COVID19 direcionada
para a atividade económica e empresas.
- Aprovada a ratificação em Assembleia Municipal da nomeação de perito independente para a análise dos procedimentos e consequências da
saída do Município de Penacova da APIN - Empresa Intermunicipal de
Ambiente do Pinhal Interior.
- Aprovada Adenda ao Protocolo celebrado entre os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã,
Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de
Poiares e a APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, SA para prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de
Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, através do qual os municípios se comprometem a disponibilizar os recursos e meios necessários para a prestação dos serviços.
- Deliberada a abertura de procedimento concursal para contratação de
leasing - aquisição de dois veículos ligeiros de passageiros elétricos – autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais.
- Deliberada a aceitação da doação da empresa EFAPEL, S.A. de trezentas máscaras para combate à pandemia do COVID-19, no valor global de
130,20 € aos Bombeiros Municipais da Lousã.
- Ratificado o Plano de Contingência – COVID 19 – de utilização e usufruto da Piscina Municipal do Parque Carlos Reis.
- Ratificado o Plano de Contingência – COVID 19 – Manual de desconfinamento e procedimentos de proteção do Pavilhão Municipal n.º 2.
- Ratificado o Plano de Contingência – COVID 19 – Manual de
desconfinamento e procedimentos de proteção do Pavilhão do
Bairro dos Carvalhos.
- Ratificado o Plano de Contingência – COVID 19 – Programa Férias
Ativas – Verão 2020.
- Ratificado o Manual do Regime excecional e temporário para ocupação e utilização da Praia Fluvial da Bogueira no contexto da pandemia COVID 19.
- Ratificado o Manual do Regime excecional e temporário para ocupação
e utilização da Praia Fluvial da Nossa Sra. da Graça – Serpins, no contexto
da pandemia COVID 19.
- Ratificado o Manual do Regime excecional e temporário para ocupação
e utilização da Praia Fluvial da Nossa Sra. da Piedade, no contexto da pandemia COVID 19.
- Aprovada Moção de apoio à manutenção e reforço das urgências do
Hospital dos Covões.
- Aprovados os valores de Ação Social Escolar para o Ano Letivo
2020/2021, para materiais e fichas/cadernos de atividades para o 1º Ciclo
do Ensino Básico, referentes a fichas/cadernos de atividades para toda
a população escolar do 1º CEB e materiais escolares para a população
escolar do 1º CEB que se encontra nos escalões A e B, de acordo com a
indicação prévia do Agrupamento de Escolas da Lousã.
- Aprovada a atribuição de apoio à Associação de Caçadores da Lousã, no
montante de 3.307,50 €, destinada a apoiar evento cinegético.
- Ratificados os apoios concedidos no mês de junho pela Seção de Intervenção Social no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situações
de Emergência Social.
- Divisão Financeira – Serviço de Compras e Aprovisionamento: Consulta Prévia nº 41/2020 – Aprovada abertura de procedimento para
fornecimento de energia elétrica (instalações e iluminação pública),
pelo período de 12 meses.
20 de julho
- Aprovado Voto de Pesar pelo falecimento de José Augusto Dias Fernandes, Chefe nos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo.
- Deliberado submeter à Assembleia Municipal para que esta autorize o
recurso à Linha BEI PT 2020, com o objetivo de financiar a contrapartida
nacional de projetos de investimento aprovados no âmbito do Programa
Portugal 2020, tendo em conta que o financiamento a conceder não pode
exceder 50% do custo total do projeto e 100% do custo total do projeto
diminuído do apoio do Portugal 2020 e das despesas não elegíveis a financiamento pelo BEI.
- Aprovada comparticipação financeira à CIM-RC, pela aquisição de testes COVID-19, no âmbito da prevenção, contenção e mitigação da doença
COVID-19 no valor de 9.840,00€, datada de 18.05.2020, seja retificada no
sentido de incluir também as máscaras cirúrgicas e que seja ajustado o

valor para 12.991,90 € (passando a comparticipação financeira à CIM-RC,
a respeitar à aquisição de testes COVID-19 e de máscaras cirúrgicas, no
âmbito da prevenção, contenção e mitigação da doença COVID-19.
- Aprovada Minuta de Protocolo a celebrar entre os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã,
Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de
Poiares e a APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., S.A. referente ao Regime de Atribuição e Financiamento de
Tarifas Sociais para Prestação dos Serviços de Águas.
- Aprovado financiamento da tarifa bonificada no valor 119.581,00€, aplicada pela redução do tarifário bonificado fixado para atenuar as consequências nefastas que o novo coronavírus (COVID-19) provocou, a pagar
à APIN relativo à faturação do mês de fevereiro de 2020.
- Atribuído um apoio financeiro à ARCIL - Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã, para a participação nas
colónias de férias.
- Aprovada a nomeação do Senhor Dr. Pedro Miguel Santinho Antunes
como Conselheiro para a Igualdade de Género da Câmara Municipal.
- Aprovado projeto de Regulamento do Banco de Voluntariado da
Lousã, bem como submete-lo a consulta pública.
- Bombeiros Municipais da Lousã: A remeterem o mapa de despesas mensais comparticipadas por dispositivo referentes ao mês de
junho de 2020.
- Bombeiros Municipais da Lousã: A remeterem o mapa das equipas de
combate a incêndios referentes ao mês de junho de 2020.
3 de agosto
- Dado conhecimento à Câmara Municipal dos despachos datados de 20
de julho de 2020, referentes à aprovação da 8ª Alteração ao Orçamento e
à 8ª Modificação às Grandes Opções do Plano de 2020.
- Aprovada a comparticipação financeira no valor de 9.635,00 € à CIM-RC
– Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, associada ao “Projeto 14 – Realização de estudos com vista a preparar a constituição de uma
empresa intermunicipal no âmbito da agregação dos serviços de abastecimentos de água e de saneamento de águas residuais”.
- Aprovado pagamento da comparticipação financeira no valor de
1.163,08 € à CIM-RC – Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra,
associada ao “Projeto 23 – DPO – Data Protection Officer”.
- Aprovado o pagamento da comparticipação financeira no valor de
485,90 € à CIM-RC – Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra,
relacionada com a comparticipação mínima de 2,5% que cabe à autoridade de transportes, no âmbito do Programa de Apoio à Redução tarifária
(PART), nos transportes públicos.
- Deliberado dar início ao Procedimento de Alteração do Regulamento
das Taxas e Preços Municipais.
- Deliberado dar início ao Procedimento de Alteração do Regulamento
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas.
- Aprovado Voto de Reconhecimento a José Luís Santos, fotógrafo Lousanense, venceu, recentemente um concurso internacional de fotografia
sobre a Rota da Seda promovido pela Silk Road Universities NetWork.
- Aprovada Tomada de Posição que manifesta a profunda preocupação
pela situação vivida no Agrupamento de Escolas e pela Comunidade Educativa devido à insuficiência de Assistentes Operacionais.
- Atribuição do montante de 25.000 € (vinte e cinco mil euros) à ARCIL
– Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados para o ano
letivo 2020/2021, no âmbito da reabilitação e promoção da cidadania e da
qualidade de vida dos alunos carecidos de estruturas de ensino diferenciado / estruturado do Agrupamento de Escolas da Lousã.
- Deliberado dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento
Prémio Literário Carlos Carranca.
- Aprovada a prorrogação do prazo para a elaboração da 1ª alteração à 1ª
Revisão do PDM da Lousã.
- Ratificação dos apoios concedidos no mês de julho pela Secção de Intervenção Social, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situações
de Emergência Social.
17 de agosto
- Dado conhecimento à Câmara Municipal dos despachos datados de 10
de agosto de 2020, referentes à aprovação da 9ª Alteração ao Orçamento e à 9ª Modificação às Grandes Opções do Plano de 2020.
- Dado conhecimento de uma comunicação da Metro Mondego S.A.
a informar da necessidade, no âmbito da empreitada Serpins/Alto
de São João, de remoção das espécies arbóreas existentes na Rua
Industrial Manuel Carvalho e Rua Dr. António José de Almeida, nomeadamente devido a questões de segurança da plataforma, requalificação das vias pedonais e do espaço público.
- Dado conhecimento do Plano de Rearborização Urbana da Vila da Lousã.
- Dado conhecimento da alienação de viaturas municipais a favor da APIN
– Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, SA, no âmbito do contrato de gestão delegada, celebrado a 2 de outubro de 2019.
- Dado conhecimento à Câmara Municipal da análise efetuada pelo
serviço jurídico da Autarquia à Petição Pública a favor da saída do
Município da Lousã da APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente
do Pinhal Interior.
- Aprovado um apoio financeiro extraordinário, no valor de 5.000€ (cinco
mil euros) à AESL-Associação Empresarial Serra da Lousã.
- Aprovados acordos de colaboração a estabelecer com o Clube Desportivo Lousanense, Rugby Club da Lousã e Clube Académico das
Gândaras para apoio à melhoria das condições dos equipamentos
que estas entidades utilizam.
- Aprovada – devido à suspensão das atividades desportivas na sequência da pandemia COVID-19 – da redução do montante do apoio financeiro
a diversas Associações e Clubes Desportivos.

- Aprovado um apoio financeiro extraordinário às Associações e Clubes
Desportivos do Concelho.
- Aprovados protocolos de parceria a estabelecer com os Municípios de
Miranda do Corvo e Vila Nova de Poiares, no âmbito de três candidaturas
a submeter ao Aviso Centro N.º 14-2020-12 - Investimento na Programação Cultural em Rede.
- Aprovado Acordo de Colaboração com a ARCIL, tendo como objeto
a promoção de iniciativas que tenham como objetivo a inclusão de
todos os cidadãos, como as “Férias Ativas”, “Oficina de Segurança”,
“Lousã a Mexer +” e o “Toque & Tom”.
- Aprovados protocolos de colaboração com a ARCIL e com o Centro
Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Serpins no âmbito
dos CATL – Centros de Atividades de Tempos Livres, para a cedência
de instalações e equipamento.
- Aprovados protocolos de colaboração com a ACTIVAR – Associação de Cooperação da Lousã, com a Associação Recreativa Cultural
e Social das Gândaras e com o Centro Paroquial de Solidariedade
Social da Freguesia de Serpins no âmbito das AAAF –Atividades
de Animação e Apoio à Família e Tempos Livres, que têm por objeto
assegurar as atividades de acompanhamento e de apoio diário nos
períodos letivos e nas interrupções letivas das crianças que frequentam os estabelecimentos de ensino do Pré Escolar.
- Deliberado dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento
de Saúde e Bem Estar Animal do Município da Lousã.
- Aprovada candidatura da Câmara Municipal da Lousã ao galardão
ECOXXI 2020.
- Aprovado apoio financeiro no valor de 10 000€ (5 000€ referente
ao ano de 2019 e 5 000€ referente ao ano de 2020), à ACTIVAR – Associação de Cooperação da Lousã, para apoio ao funcionamento do
Espaço J E 7.ª Geração.
- Deliberado dar início ao procedimento oficioso pré-contratual tendente
à revogação, por mútuo acordo, do “Contrato de Prestação de Serviços
de Transporte Público Coletivo de Passageiros” e à celebração de um
novo contrato de atribuição de compensação por obrigações de serviço
público à Rodoviária da Beira Litoral, SA.
- Aprovados protocolos de parceria a estabelecer com a Entidade
Regional de Turismo do Centro e com o Montanha Clube, tendo
como objeto a atribuição de um apoio financeiro para a realização
da Taça do Mundo de Downhill, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro de 2020.
- Aprovado acordo de colaboração a estabelecer com a ALN-Associação
Louzan Natação que tem como objeto garantir a gestão da Piscina Municipal, bem como o funcionamento dos Projeto “Férias Ativas”, “Oficina de
Segurança”, “Lousa a Mexer +” e “Toque & Tom”.
- Ratificado despacho datado de 31 de julho, que - como forma de assinalar o Dia Internacional da Juventude - isentou do pagamento de taxas
na Piscina do Parque Carlos Reis, aos utentes com idade até aos 30 anos
(inclusive), nos dias 11, 12 e 13 de agosto.
- Bombeiros Municipais da Lousã: A remeterem o mapa de despesas mensais comparticipadas por dispositivo referentes ao mês de
julho de 2020.
- Bombeiros Municipais da Lousã: A remeterem o mapa das equipas de
combate a incêndios referentes ao mês de julho de 2020.
- Divisão de Planeamento Urbanístico e Regeneração Urbana:
- Proc. n.º 67/1991, requerimento nº 524 de 28/03/2011 – Declaração de
caducidade do pedido.
- Proc. n.º 96/2017 - Declaração de caducidade do ato de licenciamento.
- Proc. n.º 138/2006 - Declaração de caducidade do alvará de licença
de obras.
7 de setembro
- Dado conhecimento à Câmara Municipal dos despachos datados de 31
de agosto de 2020, referentes à aprovação da 10ª Alteração ao Orçamento e da 10ª Modificação às Grandes Opções do Plano de 2020.
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do Plano de Contingência –
Manual de Desconfinamento e Procedimentos de Proteção para o Pavilhão Municipal nº1.
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do Plano de Contingência
– Manual de Desconfinamento e Procedimentos de Proteção para o
Pavilhão Municipal nº2.
- Ratificada a deliberação da Câmara Municipal de 17.08.2020, referente
à redução do montante do apoio financeiro a diversas Associações e Clubes Desportivos na sequência da pandemia COVID-19.
- Ratificada a deliberação da Câmara Municipal de 17.08.2020, referente
à atribuição de apoio financeiro extraordinário às Associações e Clubes
Desportivos do Concelho.
- Aprovada a redução extraordinária das tarifas relativas à prestação
dos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de
águas residuais e de gestão de resíduos/Financiamento da tarifa bonificada no âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas
à situação epidemiológica do COVID19.
- Aprovada a comparticipação financeira à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra no montante de 5.373,60 € relacionada com
o “Projeto de Unidades Móveis de Saúde na Região de Coimbra.”
- Aprovada a comparticipação financeira à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra no montante de 205,46 € relacionada com
aquisição de material (testes COVID-19 e contentores) no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
- Aprovado Acordo de Parceria e Investimento Social – Microninho
+IN – Incubadora Social e de Inovação, que implica uma contribuição
financeira de 21.658,85 €.
- Aprovada versão final da proposta de delimitação da Unidade de Execução 1 da “Unidade operativa de planeamento e gestão U7-Expansão

DELIBERAÇÕES

da área industrial e empresarial do Alto do Padrão” e do Relatório de
Ponderação dos Resultados da Discussão Pública.
- Aprovado apoio financeiro à Associação de Regadio de Agricultores da Valada, no montante de 2.000,00 € destinado a apoiar a aquisição de equipamento.
- Ratificados os apoios concedidos no mês de agosto pela Unidade de
Intervenção Social e Saúde no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a
Situações de Emergência Social.
- Aprovada a atribuição de um Voto de Reconhecimento ao atleta lousanense Frederico Curvelo pelos resultados obtidos nos campeonatos
organizados pela Federação Portuguesa de Atletismo.
- Aprovado o Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino
Superior Residentes no Município da Lousã, bem como, remeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal.
- Aprovado retificar protocolos de Atividade de Animação e Apoio à Família e Atividade de Tempos Livres (ATL), tendo em conta a necessidade
de se efetuarem correções.
- Aprovado o Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta
contra Incêndios da Lousã.
- Aprovada a adesão à candidatura ao Sistema de Apoio à Transformação Digital da Administração Pública, Tipologia da Intervenção Capacitação e Modernização das Administrações e dos Serviços, em parceria,
na qual a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra assumirá a
qualidade de entidade coordenadora, bem como a aprovação do acordo
a celebrar entre parceiros para desenvolvimento do projeto.
- Aprovado apoio financeiro no montante de 53.490,84 € a atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpins, para aquisição de uma ambulância tipo B.
- Divisão de Planeamento Urbanístico e Regeneração Urbana:
- Requerimento n.º 6113 de 06.08.2020 - Pedido de certidão de parecer
sobre constituição de compropriedade.
- Requerimento n.º 6114 de 06.08.2020 - Pedido de certidão de parecer
sobre constituição de compropriedade.
14 de setembro
- Aprovada a 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano do ano 2020.
- Aprovado o Regulamento Geral de Serviço de Abastecimento de Água,
de Saneamento de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Urbanos da
APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, S.A.
- Aprovado o Projeto de Alteração do Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas.
- Aprovado o Projeto de Alteração do Regulamento das Taxas e Preços Municipais.
- Aprovado o Projeto de Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município da Lousã.
- Aprovado o Projeto de Regulamento de Concessão de Incentivos ao Investimento no Município da Lousã.
- Aprovada a adesão ao regime de tarifa social aplicável aos utilizadores domésticos dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos no âmbito
do Decreto-Lei nº147/2017, de 5 de dezembro.
- Ratificado o despacho datado de 7 de setembro de 2020, referente
à aprovação do protocolo celebrado com a Electrão – Associação de
Gestão de Resíduos.
- Aprovada a ratificação do despacho do Senhor Presidente datado
de 3 de setembro de 2020, referente à aprovação da utilização gratuita de algumas das instalações desportivas do Município para a
prática das modalidades de ténis, natação e hidroginástica por parte
dos funcionários do Município da Lousã, Bombeiros Municipais da
Lousã e Bombeiros Voluntários de Serpins.
- Bombeiros Municipais da Lousã: A remeterem o mapa de despesas mensais comparticipadas por dispositivo referentes ao mês de
agosto de 2020 – Para ratificação.
- Bombeiros Municipais da Lousã: A remeterem o mapa das equipas de combate a incêndios referentes ao mês de agosto de 2020
– Para ratificação.
21 de setembro
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro à Irmandade da Nossa Senhora da Piedade no valor de 2.000,00 € destinado a apoiar as despesas
de manutenção corrente do Santuário.
- Aprovada a anulação dos valores atribuídos às Associações e Clubes Desportivos do Concelho para a época 2019/2020 referentes às
comparticipações nos transportes.
- Aprovada a aceitação da doação de 230 litros solução alcoólica da
parte da empresa J. Carranca Redondo, Lda. para o Corpo de Bombeiros Municipais da Lousã.
- Divisão de Planeamento Urbanístico e Regeneração Urbana: Aprovada Proposta de alteração das regras de ocupação do espaço público no âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do COVID 19.
6 de outubro
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 25
de setembro de 2020 referente à aprovação da 11ª Alteração ao Orçamento e da 11ª Alteração às Grandes Opções do Plano.
- Aprovada a ratificação da aprovação referente à “Criação da
Rede de Percursos Pedestres da Lousã” como projeto de interesse Municipal.
- Aprovada a alteração das regras de ocupação do espaço público,
permitindo nas estações de outono e inverno a instalação de novas
esplanadas, no seguimento das medidas excecionais e temporárias
relativas à situação epidemiológica do COVID 19.

- Aprovada comparticipação financeira à Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no valor de 643,19 €, referente à elaboração da candidatura ao Aviso nº POISE-37-2020-01 (relativa à Tipologia
3.17 – Instrumentos específicos da proteção das vítimas e de acompanhamento de agressores na violência doméstica).
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao jovem Lousanense Eduardo
Carvalho pelos resultados obtidos - Campeão Nacional de Jovens 2020 e
Campeão Nacional de Juvenis, no Campeonato Nacional de Damas.
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao ciclista Lousanense Fábio
Fernandes, que se sagrou Campeão Nacional de Rampa e Bi-Campeão
Nacional de Contra relógio na categoria de juniores, nos Campeonatos
Nacionais de Rampa e de Contra Relógio, organizados pela Federação
Portuguesa de Ciclismo.
- Aprovado Voto de Reconhecimento a Daniel Pombo que se sagrou
Campeão Nacional de Downhill – 2020 na Categoria de Master - 30
Masculino, no Campeonato Nacional de Downhill organizado pela
Federação Portuguesa de Ciclismo.
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao atleta Gonçalo Bandeira que
se sagrou Campeão Nacional de Downhill – 2020 na Categoria de Juniores e Elite Masculino, no Campeonato Nacional de Downhill, organizado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à atleta Margarida Bandeira que se
sagrou Campeã Nacional de Downhill – 2020 na Categoria de Elite Feminino, no Campeonato Nacional de Downhill, organizado pela Federação
Portuguesa de Ciclismo.
- Aprovada a celebração de um protocolo de cooperação com a Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares, âmbito da
Pandemia COVID 19 e do Projeto Lous@ emRede, para articulação de
respostas à população sénior mais vulnerável, bem como apoio para o
reforço do seu acompanhamento, nos termos definidos em Protocolo.
- Aprovada a celebração do contrato de comparticipação financeira para
acompanhamento técnico, no âmbito do Programa 1º Direito, entre o
IHRU, I.P. e o Município da Lousã, bem como a aprovação da minuta do
referido contrato de acordo com a proposta.
- Aprovada a ratificação dos apoios concedidos no mês de setembro pela
Unidade de Intervenção Social e Saúde no âmbito das medidas de Apoio
Pontual a Situações de Emergência Social.
- Divisão Financeira – Serviço de Compras e Aprovisionamento: Consulta prévia nº41/2020 – Procedimento de “Fornecimento de energia
elétrica (instalações e iluminação pública),” com recurso ao Acordoquadro celebrado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra – Proposta de adjudicação.
19 de outubro
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 13 de
outubro de 2020 referente à aprovação da 12ª Alteração ao Orçamento e
da 12ª Alteração às Grandes Opções do Plano.
- Aprovada a abertura de procedimentos concursais para recrutamento de trabalhadores.
- Ratificado o protocolo celebrado com o Agrupamento de Escolas da
Lousã e com a Academia de Motricidade Hora Bolas, que visa o desenvolvimento de atividades de motricidade infantil no Concelho e a utilização
das instalações desportivas da Escola Básica nº1 da Lousã.
- Aprovada a atribuição de apoio financeiro às Instituições Desportivas
do Concelho, no valor global de 59.140,00 €, destinado a apoiar as atividades a desenvolver até final de 2020 da época desportiva 2020/2021.
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro ao Montanha Clube, no valor de 50.000,00 €, destinado à realização do Mundial de Downhill /2020.
- Aprovada a não cobrança das taxas aos feirantes, relativas à participação na Feira Semanal no dia 31 de outubro de 2020, a fim de minimizar o
incómodo causado pela alteração de local, devido à realização do evento
desportivo “Taça do Mundo de Downhill.”
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro ao Clube Académico das
Gândaras, Recreativo, Cultural e Social, no valor de 3.500,00 €, destinado
à beneficiação do imóvel da Santa Luzia.
- Aprovada Adenda ao Protocolo de Cooperação das Atividades de Apoio
à Família celebrado com a ACTIVAR e o Agrupamento de Escolas da Lousã, tendo em vista assegurar as limpezas nos espaços onde funcionam as
AAAF pela ACTIVAR.
- Aprovada a atribuição à Lousamel – Cooperativa Agrícola de Apicultores da Lousã, dos seguintes apoios financeiros: 50,00 € por apicultor, no
máximo de 500,00 €, para apoiar as despesas do processo de certificação e o valor de 2.500,00 €, destinado a apoiar a compra de alimentos
para as colónias de abelhas.
- Bombeiros Municipais da Lousã: A remeterem o mapa de despesas
mensais comparticipadas por dispositivo referentes ao mês de setembro de 2020 – Para ratificação.
- Bombeiros Municipais da Lousã: A remeterem o mapa das equipas
de combate a incêndios referentes ao mês de setembro de 2020 –
Para ratificação.
2 de novembro
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 27 de
outubro de 2020 referente à aprovação da 13ª Alteração ao Orçamento e
da 13ª Alteração às Grandes Opções do Plano.
- Aprovada a atribuição de apoio financeiro às freguesias do Concelho no
quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios
das populações, no montante total de 24.700,00 €.
- Aprovada a atribuição de apoio financeiro à AESL – Associação Empresarial Serra da Lousã tendo como objetivo a dinamização de atividades
de apoio ao comércio tradicional na época natalícia.
- Aprovado Voto de Reconhecimento às atletas Ana Catarino e Cândida
Cabecinha e aos atletas Francisco Gonçalves e Miguel Carvalho pelos
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resultados obtidos no Campeonato da Zona Centro de Badminton organizado pela Federação Portuguesa de Badminton.
- Aprovado Voto de Reconhecimento ao atleta da Secção de Trail do
Montanha Clube Trail Running / EFAPEL, Jorge Manuel dos Santos Filipe,
pelos resultados obtidos no Campeonato Nacional de Trail de 2020.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à Equipa Feminina (Joana Esperanço, Raquel Pedro, Fátima Alendouro) da Secção de Trail do Montanha
Clube - Trail Running/EFAPEL, que se sagrou Vice-Campeã Nacional, no
dia 10 de outubro de 2020, em Penacova.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à atleta da Secção de Trail do Montanha Clube Trail Running/EFAPEL, Raquel Pedro, que venceu a Taça de
Portugal Skyrunning Sky 2019.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à atleta da Secção de Trail do Montanha Clube Trail Running/EFAPEL, Jocelina Ferreira, que venceu a Taça
de Portugal Skyrunning Ultra 2019.
- Aprovado Voto de Reconhecimento à Equipa Feminina (Jocelina Ferreira,
Diana Elias, Raquel Pedro, Fátima Alendouro) da Secção de Trail do Montanha Clube - Trail Running/EFAPEL, que se sagrou Vice-Campeã Nacional.
- Aprovada a revisão do Plano de Gestão de Riscos incluído os de Corrupção e Infrações Conexas.
- Aprovada a atribuição de um Voto de Reconhecimento à Associação Filarmónica Serpinense, pelos 25 Anos de existência e pelo
trabalho desenvolvido.
- Deliberado dar início ao procedimento de elaboração de um Regulamento Municipal de Apoio à Natalidade das Famílias residentes na Lousã.
- Aprovada a ratificação do Protocolo celebrado com a Associação
Dignitude, para a operacionalização do programa “Vacinação SNS Local” apoiando o alargamento do programa de vacinação contra a gripe
sazonal pelas farmácias comunitárias.
- Aprovado Protocolo de Cooperação a celebrar com a Saúde em Português, entidade promotora do projeto “Mercadoria Humana 4 – Projeto de
Sensibilização em Trafico de Seres Humanos” e do “Projeto de Formação
de Públicos Estratégicos.”
- Aprovado apoio a três famílias do Concelho, com vista à realização de
obras de beneficiação das habitações, no âmbito do Programa de Apoio
à Recuperação de Habitações Degradadas (PARHD).
- Aprovada parceria com a ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa para que as Escolas da Lousã possam inscrever-se no Programa
ECO-ESCOLAS.
- Ratificados os apoios concedidos no mês de outubro pela Unidade de
Intervenção Social e Saúde, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a
Situações de Emergência Social.
- Divisão de Obras Municipais e Ambiente:
- Requalificação da Escola Secundária da Lousã/Autorização prévia para
assunção de compromisso plurianual.
- Abertura de procedimento para a realização da Empreitada de Requalificação da Escola Secundária da Lousã.
- Empreitada de Reparações Rodoviárias em Vários Arruamentos do
Concelho - Autorização prévia para assunção de compromisso plurianual.

DELIBERAÇÕES
DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
24 de setembro
- Apreciada informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a
Atividade Municipal bem como da situação financeira;
- Aprovada autorização de recurso à Linha BEI PT 2020, com o objetivo
de financiar a contrapartida nacional de projetos de investimento aprovados no âmbito do Programa Portugal 2020;
- Aprovado o Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino
Superior Residentes no Município da Lousã;
- Aprovado o Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta
contra Incêndios da Lousã;
- Aprovado o Regulamento Geral de Serviço de Abastecimento de Água,
de Saneamento de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Urbanos da
APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, S.A.;
- Aprovada a adesão ao regime de tarifa social aplicável aos utilizadores
domésticos dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de
águas residuais e de gestão de resíduos urbanos no âmbito do Decreto
-Lei nº147/2017, de 5 de dezembro;
- Aprovada a 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano do ano 2020;
- Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Equipa
para a Igualdade na Vida Local - EIVL;
- Dada Informação do Revisor Oficial de Contas (ROC) – Relatório
sobre a situação económico financeira do Município da Lousã – 1º
semestre 2020;
- Aprovada a declaração de reconhecimento de interesse municipal para
as populações e para a economia local da “Criação da Rede de Percursos
Pedestres da Lousã”.

