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EDITORIAL. 3

Caras e caros Lousanenses,

O ano de 2021 foi infelizmente, e na se-
quência de 2020, marcado pela pande-
mia, o que originou um esforço acres-
cido na ação autárquica.

Individual e coletivamente temos sido 
obrigados a inovar, a dar novas res-
postas aos sucessivos desafios. Peran-
te este Mundo novo em que vivemos, 
a nossa criatividade, capacidade de 
adaptação e determinação têm sido 
essenciais para ultrapassar os peque-
nos e grandes obstáculos com que 
temos sido confrontados. E juntos, te-
mos conseguido!

Tendo presente a resiliência que temos 
demonstrado, estou convicto que va-
mos superar as dificuldades e concre-
tizar objetivos que permitam que con-
sigamos ter um feliz 2022.

Ancorados no trabalho realizado, pers-
petivamos o futuro com esperança e 
confiança.

Retomamos a publicação deste Bole-
tim, dando conhecimentos das ações, 
projetos e obras realizadas, ao mesmo 
tempo que evidenciamos objetivos 
para este ano e para os seguintes.

Entendo importante referir que no Or-
çamento e Grandes Opções do Plano 
para 2022, o Executivo Municipal reser-
vou mais de 7 milhões e meio de euros 
para as funções sociais, o que permi-
tirá continuar o forte e continuado in-
vestimento nas pessoas.

Continuamos a valorizar o trabalho em 
parceria, e reconhecendo o importan-
te trabalho de proximidade que as 
Juntas de Freguesia desempenham, 
duplicámos as verbas a transferir em 
2022 para estas Autarquias.

O reforço da qualidade de vida e atra-
tividade do Concelho continuam a ter 
uma expressão significativa e transver-
sal através dos 3 projetos de mobilidade 
urbana sustentável (2.300.000,00€ de 
investimento global), a concretização 
da modernização da Escola Secundária 
(2.950.000€), a conclusão da moderni-
zação do Cineteatro (2.100.000,00€), a 
criação da Loja do Cidadão, a valoriza-
ção do património florestal e recursos 
hídricos, nomeadamente a Ribeira de 
São João (que inclui percursos pedes-
tres e cicláveis) e o Rio Ceira, a criação 
do Centro Municipal de Proteção Ci-
vil, a ampliação da área empresarial e 

a criação de serviços e infraestruturas 
de apoio à atividade económica, são 
alguns dos exemplos da ação que pre-
tendemos concretizar.

Em 2022 manteremos, igualmente, o 
maior empenho e exigência relativamen-
te à concretização de projetos estratégi-
cos para o Concelho e para a Região: a im-
plementação do MetroBus - cuja as obras 
já são bem visíveis - o projeto de criação 
da Alternativa à Estrada da Beira e liga-
ção ao IP3 e os investimentos da APIN.

Em conjunto, com ambição e respon-
sabilidade, vamos continuar a traba-
lhar para a valorização do Concelho.

Inspirados pelos Ecos da Serra, vamos 
continuar a trilhar os Caminhos do Futuro!

Votos de um Feliz 2022.

Um abraço,

  

Luís Miguel Correia Antunes

Luís Antunes
Presidente da 

Câmara Municipal



ESCOLA SECUNDÁRIA

JI DO FREIXO REQUALIFICADO

AUTARQUIA REFORÇA APOIOS NO 
ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Esta intervenção significa um investimento 
de 2 770 000€ (dois milhões setecentos e se-
tenta mil euros), mais IVA à taxa de 6%, o que 
totaliza 2 936 200€, sendo a Câmara Munici-
pal responsável por metade da contrapartida 
nacional, mais de 200 mil euros.
De referir que a empreitada, após concurso 
público, será executada pela empresa DGPW, 
S.A, de Vila Verde, e terá um prazo de execu-
ção de 720 dias, contados a partir da data de 
consignação que será agendada depois da 
emissão de visto do Tribunal de Contas.

A empreitada de modernização deste impor-
tante equipamento educativo contempla in-
tervenções nos revestimentos, substituição 
das caixilharias, reabilitação e adaptação de 
espaços, mobiliário, a instalação num dos blo-
cos de uma plataforma vertical para uso de 
pessoas com mobilidade condicionada, alte-
ração de salas de aulas e de espaços de traba-
lho, entre outras melhorias.
Esta intervenção insere-se na estratégia de inves-
timentos definida para a educação, que evidencia 
o investimento contínuo nesta área importante.

O Jardim de Infância do Freixo sofreu obras 
de requalificação no valor de 136.000,00€, 
que tiveram como objetivo proporcionar 
uma melhoria significativa na qualidade de 
funcionamento do espaço, designadamente 
em termos de conforto e segurança.
Entre outras melhorias, foi efetuada a colo-
cação de equipamentos de climatização em 
todas as salas e refeitório e intervencionadas 
as infraestruturas da rede de águas e de ele-

tricidade, tornando-as mais eficientes, com a 
instalação de painéis solares e com iluminação 
de tecnologia LED.
Além disso - graças a uma reorganização dos es-
paços - este equipamento está agora dotado de 
um espaço multiusos que permitirá diversificar as 
atividades a proporcionar às crianças.
Destaque, também, para a instalação de 
uma zona de cobertura na entrada do Jardim 
de Infância.

Muito em breve, será, também, instalada uma co-
bertura de ligação entre as salas e o refeitório.
A modernização do Jardim de Infância do Frei-
xo encontra-se inserida num plano mais vasto 
de intervenções nos espaços escolares, que 
contemplou também a intervenção no Jardim 
de Infância de Serpins, a recente colocação 
de equipamentos de climatização no refeitó-
rio e sala de atividade de animação e apoio à 
família no Jardim de Infância da Lousã.

A Câmara Municipal da Lousã alargou a to-
das as crianças do ensino Pré-escolar o Pro-
jeto do Regime da Fruta Escolar, um progra-
ma que inicialmente se destinava aos alunos 
do 1º Ciclo e previa a distribuição de 1 peça 
de fruta 2 vezes por semana.
Hoje, a oferta de fruta é diária.
O objetivo é sensibilizar os alunos e as suas 
famílias, para a importância da fruta e da sua 
inclusão na alimentação diária.
De notar que este projeto se insere num conjunto 

mais alargado de ações que a Câmara Municipal 
da Lousã tem implementado no âmbito do Pro-
grama “Alimenta-te bem. Cresce saudável”.
Inserido no mesmo Programa iniciou-se, a 
partir do dia 26 de outubro, o fornecimento 
de lanches aos alunos do Pré-Escolar da Rede 
Pública que frequentam Atividades de Ani-
mação e Apoio à Família.
Estes lanches, que irão complementar o proje-
to de oferta de fruta, da Câmara Municipal, e do 
leite escolar, do Ministério da Educação, preten-

dem ser uma resposta para as crianças que estão 
mais tempo no Jardim de Infância e significa um 
investimento anual de 45.000€.
No âmbito das medidas de apoio às famílias e 
à comunidade educativa e a exemplo do que 
foi efetuado em outros períodos da pande-
mia, a Câmara Municipal forneceu 160 ca-
bazes de alimentos às crianças e alunos do 
Pré-Escolar da Rede Pública e do 1º Ciclo do 
Ensino Básico (Escalão A e B) durante a pri-
meira semana de janeiro.

4 EDUCAÇÃO. 



PROJETO 
DO METROBUS 
COM AVANÇOS 
SIGNIFICATIVOS

MODERNIZAÇÃO DO CINETEATRO

A obra do Sistema de Mobilidade do Mondego - Metrobus, tem co-
nhecido nos últimos tempos avanços concretos e significativos, que 
reforçam a confiança na sua concretização.
A intervenção no troço entre Serpins e o Alto de São João é visível em 
vários locais.
Foram, recentemente, iniciados os trabalhos relativos à empreitada do 
troço urbano entre Alto de São João e a Portagem, que representa um 
investimento de 23,6 milhões de euros.
Estão já, igualmente, em fase de análise, as propostas para o concurso 
do troço urbano de Coimbra, que permitirá a ligação ao Centro Hos-
pitalar da Universidade de Coimbra, bem como o relativo à aquisição 
dos autocarros elétricos.
Para além de todas as outras ações, a Câmara Municipal tem, também, 
efetuado diversas diligências para minorar os impactos negativos da 
realização dos trabalhos.

Obra do 
MetroBus 

em desenvolvimento

 Cineteatro da Lousã

A Câmara Municipal da Lousã inscreveu no 
seu Orçamento para 2022 um valor superior 
a 2.100.000,00€, um investimento relevante 
e que concretiza a estratégia de investi-
mento da Autarquia na qualificação do ter-
ritório e na cultura.
A intervenção estruturante neste equipamen-
to - que se justifica pelas debilidades estru-
turais que o mesmo apresentava - irá criar as 
condições físicas e técnicas para acolher as 
mais diversas manifestações culturais, estimu-
lando assim a produção cultural e apoiando 
os agentes locais.
O Cineteatro funcionará, também, como pon-
to de socialização e convívio para a comunida-
de Lousanense, contribuindo, assim, para uma 
comunidade mais saudável.

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO. 5



6 COESÃO SOCIAL.

PROGRAMA DE APOIO À 
NATALIDADE PRIMEIROS PASSOS

CENTRO SOCIAL DA ADIC INAUGURADO

REDE NACIONAL DE APOIO ÀS VÍTIMAS 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A Câmara Municipal da Lousã lançou o Programa 
de Apoio à Natalidade “Primeiros Passos”, uma 
medida de apoio à Natalidade e à Adoção.
Este programa tem por objetivo apoiar as 
famílias do Concelho, contribuindo também 
para a fixação de população na Lousã e procu-
rando estimular o crescimento populacional.
Constitui, igualmente, uma forma de apoio 
ao comércio e economia local dado que os 
produtos e serviços são disponibilizados 
através dos 10 estabelecimentos aderentes.

Foi, ainda, apresentado o Cartão “Primeiros Pas-
sos” que irá permitir aos beneficiários aceder a um 
conjunto de iniciativas e serviços gratuitos, bem 
como apoio financeiro para a aquisição de produ-
tos de puericultura, higiene, pediátricos, mobiliá-
rio, roupa de cama e vestuário, entre outros.
Este importante programa vem ampliar a alar-
gada intervenção social da Autarquia imple-
mentando políticas de proximidade, destina-
das às pessoas e às famílias Lousanenses e que 
promovem a coesão social.

O Centro Social da ADIC - Associação da Defesa 
do Idoso e da Criança em Vilarinho foi inaugura-
do em Outubro de 2021.
Este novo equipamento de apoio social, con-
tribui de forma ainda mais substantiva para as 
respostas sociais no Concelho, nomeadamen-
te no serviço de Centro de Dia, Serviço de 
Apoio Domiciliário e Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosos (ERPI).
A exemplo do que fez com outras IPSS do Con-
celho - que também construíram as suas insta-
lações - a Câmara Municipal prestou diversos 
apoios logísticos e financeiros, nomeada-
mente 95.000€, em várias fases.

A Autarquia da Lousã assinou o Protocolo Para 
A Territorialização Da Rede Nacional De Apoio 
Às Vítimas De Violência Doméstica.
Esta iniciativa, que originou no projeto “6 em 
rede” – Rede Inter Municipal de Apoio à Vítima 

de Violência Doméstica – tem como objetivo 
assegurar as condições para garantir uma co-
bertura nacional de apoio à vítima de violência 
doméstica, bem como a articulação e o trabalho 
em rede dos serviços e respostas já disponíveis.

A Autarquia da Lousã tem concretizado uma 
ação concreta com todas as vítimas de qual-
quer espécie de abuso e, neste caso particular 
das vítimas de violência doméstica através da 
intervenção da Ação Social da Autarquia.

Rede Nacional de Apoio às Vítimas 
de Violência Doméstica 
Gabinete de Apoio à Vítima de Violência 
Doméstica 

927 057 059 / 927 057 333



REDUÇÃO NA FATURA 
DA ÁGUA, SANEAMENTO 
E RESÍDUOS

Outro importante apoio às famílias e empresas 
foi a redução na fatura de água, saneamento 
e recolha de resíduos durante os meses de 
março, abril e maio de 2020 - um investimento 
da Autarquia na ordem dos 250 mil euros - e 
em fevereiro, março e abril de 2021, um inves-
timento na ordem dos 112 mil euros.

O combate à pandemia provocada pelo Sars-
-cov 2 (vulgo Covid-19) tem requerido da Au-
tarquia um esforço e investimento acrescidos, 
que soma mais de 1 milhão e 200 mil euros 
até ao momento.
Ciente da importância do processo de vacinação, 
a Câmara Municipal, em diversas fases, colocou 
à disposição dos Serviços de Saúde locais e re-
gionais todos os meios logísticos e humanos que 
foram solicitados. Com a instalação do Centro de 

Vacinação no Parque Municipal de Exposições fi-
caram garantidas as condições necessárias para 
que o processo tenha decorrido com sucesso.
Nesse sentido, a Autarquia criou, também, um 
call-center que, na primeira fase de vacinação 
procurou agilizar o processo, apoiando os mu-
nícipes no agendamento e articulação com o 
serviço de transporte gratuito assegurado pela 
Autarquia, para os munícipes que não tinham 
possibilidades de deslocação.

Investimento 
total 362 mil euros

VACINAÇÃO 
COVID-19

COMBATE À PANDEMIA. 7
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INVESTIMENTOS

Rede de Mobilidade Ciclável 

2.300.000€
Modernização da Escola Secundária 

2.950.000€
Ribeira de São João 

182 416€
Centro Municipal de Proteção Civil 

146 835€
Rio Ceira 

307 462€
Casa da Lagartixa / Casa Carlos Reis

133 232€

FUNDOS 
COMUNITÁRIOS

SIT FLEXI TRANSPORTE A PEDIDO

A captação e aplicação de fundos comunitá-
rios tem sido um dos objetivos prioritários do 
Executivo Municipal. Em 2021 foram executa-
dos 7.800.000€ de fundos comunitários e, 
dada a capacidade demonstrada pelo Muni-
cípio, recebido um prémio de 400 mil euros.
Para o ano de 2022, está prevista a aplicação 
de mais de 5 milhões de investimento de fun-
dos comunitários, em projetos estruturantes 
como as Redes de Mobilidade Ciclável, a in-

tervenção na Escola Secundária da Lousã, o 
Centro Municipal de Proteção Civil, as inter-
venções no Rio Ceira e na Ribeira de São João 
ou na Casa da Lagartixa.
Note-se que, para que estes investimentos 
sejam possíveis, é fundamental que a Au-
tarquia tenha a capacidade financeira para 
assumir a sua parte de autofinanciamento, 
elemento obrigatório para aceder a fundos 
comunitários.

Está já em funcionamento o projeto “SIT Flexi,  serviço de Transporte 
Flexível a Pedido da Região de Coimbra”, uma solução desenvolvida 
pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra em articulação 
com os Municípios.
Trata-se de um projeto financiado pelo PART- Programa de Apoio à 
Redução Tarifária, com a comparticipação financeira da Autarquia e 
que, no Concelho da Lousã, conta com a adesão de 11 taxistas que 
asseguram o serviço.
O projeto contempla 5 rotas que abrangem as 4 Freguesias do Con-
celho, com tarifas onde os preços variam entre 1,05€ e 2,80€ depen-
dendo da deslocação.
A central de reservas funciona de segunda a sexta-feira, entre as 9h e 
as 15h, sendo que as reservas deverão ser efetuadas até às 15h do dia 
anterior ao dia da viagem, através de uma chamada gratuita para o 
número de telefone 800 200 201.
As paragens estão assinaladas através de placas colocadas nos pontos 
definidos no âmbito dos percursos estabelecidos.
Este projeto tem como objetivo principal melhorar a acessibilidade e 
proporcionar mais qualidade de vida às populações, e está a ser, tam-
bém, acompanhado pelas Juntas de Freguesia no sentido de poder 
ser optimizado.

EBUPI REGISTO SIMPLIFICADO 
DE TERRENOS E PRÉDIOS
A Câmara Municipal da Lousã implentou um Sis-
tema de Informação Cadastral Simplificado, atra-
vés da instalação de um balcão de atendimento 
onde os cidadãos têm a possibilidade de identi-
ficar gratuitamente as parcelas de terrenos rús-
ticos e mistos de que são proprietários.

O denominado “eBUPi”, balcão físico e virtual, 
está já em funcionamento desde março 2021 
nas instalações da Dueceira, na Rua General 
Humberto Delgado n.º 21 (telefone 239 992 313, 
email bupi@cm-lousa.pt). Até ao momento já fo-
ram efetuados 1745 registos.
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No âmbito do Fundo Municipal de Apoio à 
Atividade Empresarial COVID-19, a Autarquia 
apoiou 99 empresas do Concelho – que cum-
priram os critérios previamente definidos – 
um investimento total de 143 358€.
Os apoios prestados foram desde 1208€ (valor 
mínimo) até aos 2000€ (valor máximo), tendo o 
valor médio dos apoios atribuídos sido de 1 448€.
Este instrumento, que contou com contribu-
tos da AESL - Associação Empresarial Serra da 
Lousã - teve como objetivo apoiar o tecido 
empresarial do Concelho, incluindo os em-
presários em nome individual, que se viram 
forçadas ao encerramento ou suspensão tem-

porária da atividade em virtude da declaração 
do estado de emergência. De referir que este 
fundo, criado pela Câmara Municipal e exclusi-
vamente proveniente do Orçamento Municipal 
- que tinha inicialmente uma dotação de 100 
000€, tendo sido reforçado para 143  358€€, 
de forma a dar resposta ao volume de candi-
daturas - foi atribuído de forma complementar 
a outros apoios, nomeadamente do Estado.
Esta foi uma das medidas que - de forma ágil 
e com procedimentos simplificados - apoiou 
de forma concreta a atividade económica do 
Concelho, contribuindo assim, também, para a 
proteção e manutenção de postos de trabalho.

99 
Empresas Apoiadas

143.358€ 
de investimento

FUNDO MUNICIPAL APOIA 
EMPRESAS E COMÉRCIO LOCAL

SORTEIO E ANIMAÇÃO DE NATAL 
APOIAM O COMÉRCIO LOCAL
Inseridos num programa mais vasto de Anima-
ção de Natal, a Autarquia e a AESL - Associa-
ção Empresarial Serra da Lousã promoveram a 
iniciativa “Sorteio de Natal 2021”.
Esta iniciativa - que decorreu entre os dias 3 e 
24 de dezembro - teve também como objetivo 
estimular a dinâmica do comércio no Concelho 
neste período natalício e contou com a adesão 

de 180 estabelecimentos, com 60 000 talões 
a concurso, o que representa um volume de 
compras muito superior a 600 mil euros.
Os prémios incluíam uma viagem para duas 2 
pessoas, em regime de tudo incluído, às Ca-
raíbas - no valor total de 2.500,00€ - e 5 vou-
chers no valor de 100,00€ cada.
Paralelamente, decorreu o Concurso de Mon-

tras de Natal que envolveu 44 estabeleci-
mentos aderentes, tornando-o mais atrativo, 
embelezando os espaços comerciais e fomen-
tando a atratividade comercial.
Para além destas iniciativas, a Autarquia dinami-
zou um programa de Animação de Natal, que 
incluiu, entre outras iniciativas, a iluminação das 
ruas da Vila e sonorização natalícia.



INVESTIMENTOS 
NA PROTEÇÃO CIVIL
A intervenção da Câmara Municipal na Prote-
ção Civil tem sido continuada e transversal.
Foram adquiridas, em 2021, 3 novas viatu-
ras para os Bombeiros Municipais da Lousã 
e para os Bombeiros Voluntários de Ser-
pins, um investimento total de 127 mil eu-
ros e que é um contributo determinante para 
melhorar a capacidade de atuação das duas 
Corporações.
No que aos Bombeiros Voluntários de Serpins 
diz respeito, a Câmara Municipal atribui um 

apoio financeiro anual, que em 2021 foi de 37 
mil euros e suporta 50% do custo da Equipa de 
Intervenção Permanente (EIP), que representa 
cerca de 30 mil euros anuais.
Com o objetivo de reconhecer a sua missão e 
estimular o voluntariado, a Câmara Municipal 
incluiu os operacionais das duas Corporações 
no tarifário social nos serviços de abasteci-
mento de água, saneamento e resíduos. 
Destaque, também para o investimento nas 
faixas de proteção - no âmbito da prevenção 

de incêndios florestais - que representam um 
investimento anual de 106.000€ e foram reali-
zadas em diversas vias.

Aniversário Bombeiros Municipais Serpins M554 Entrega Viatura Serpins

Cabanões Faixas de proteção

10 PROTEÇÃO CIVIL. 

PROJETO “CONDOMÍNIO DE 
ALDEIAS” NA LOUSÃ
O Município da Lousã concretizou diversas 
ações no âmbito do Projeto “Condomínio de 
Aldeias - Programa de Apoio às Aldeias Loca-
lizadas em Território de Floresta”, em diversas 
aldeias da Serra da Lousã.
Este projeto, que significou um investimento 
de 49 971,58€, financiado pelo Fundo Ambien-
tal, teve execução física nas Aldeias do Vaquei-
rinho, Talasnal, Catarredor e Casal Novo.
Na aldeia do Vaqueirinho, com a implementa-
ção de uma faixa de 100 metros em torno da 

Aldeia, através da gestão de combustíveis. Já 
nas aldeias do Talasnal e Catarredor, a inter-
venção foi em muros, tendo como objetivo a 
estabilização de socalcos, sendo que no Talas-
nal contemplou, também, uma ação de con-
trolo de espécies invasoras, com a plantação 
de cerca de 300 castanheiros.
Neste projeto foram, também, incluídos traba-
lhos em sistemas de drenagem e pontos de 
água no Talasnal e Casal Novo, com interven-
ções nos tanques existentes.
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Está em curso a empreitada de recupera-
ção de açudes no âmbito do projeto “Ges-
tão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face 
às alterações climáticas” financiado pelo EEA 
GRANTS (Mecanismo Financeiro do Espaço 
Económico Europeu). 
Este projeto tem um valor global de 2 milhões 
e seiscentos mil euros, sendo que cerca de 
360.000€ serão investidos no concelho 
da Lousã onde, para além das já referidas 
ações imateriais, serão beneficiados açudes 
nas Freguesias de Serpins e de Foz de Arou-
ce e Casal de Ermio.
Outro projeto importante é o da valorização 
da Mata do Sobral, onde têm sido implemen-
tadas medidas de vários tipos, nomeadamente 
no Controlo e Erradicação de Flora Exótica In-
vasora para Conservação de Habitats e Espé-
cies da Mata do Sobral. Têm sido também de-
senvolvidas ações de sensibilização ambiental, 
com atividades lúdicas destinadas à comuni-
dade escolar, como por exemplo “Descobrir a 
Mata do Sobral”, e, também, através de uma 

rede de geocaching. Esta intervenção é fi-
nanciada pelo POSEUR e representa um in-
vestimento global de 392.500,00€.
Destaque, também, para o investimento de 
cerca de 400 mil euros realizado pela APIN, 
no Sistema de Abastecimento de Água de 
Serpins, que irá melhorar substancialmente o 
abastecimento de água à população, com a im-
plementação de uma nova Conduta de Adução, 
a partir do Reservatório do Aeródromo da Lousã. 
Além deste importante investimento, irão ser, 
realizadas, em breve, outros investimentos, de-
signadamente em Quatro águas / Casal de São 
Miguel (já adjudicado, com investimento de 
37.724,28€ + IVA) e na Ponte Velha (com um 
investimento de 138.495,58€ + IVA).
Na área ambiental, importa, também destacar 
que todos os estabelecimentos de ensino do 
Concelho que se inscreveram no programa fo-
ram galardoados com a Bandeira Verde “Eco-
-Escolas” - um reconhecimento do trabalho de 
qualidade desenvolvido no âmbito da Educa-
ção Ambiental para a Sustentabilidade. 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO

  BANDEIRA VERDE ECO-ESCOLA

- Escola Secundária da Lousã

- Escola Básica n.º 1 da Lousã

- Escola Básica n.º 2 da Lousã

- Escola Básica de Casal de Santo António

- Jardim de Infância da ADIC Vilarinho

- Jardim de Infância da Lousã

- Jardim de Infância das Fontainhas

- Jardim de Infância de Serpins

- STATUS - Escola Profissional da Lousã

Açudes Rio Ceira Ribeira de S. João Praia da Bogueira

Saneamento Serpins

Plantações Mata do Sobral



CONTINUA EM 
IMPLEMENTAÇÃO 
O PLANO DE 
REGENERAÇÃO 
URBANA

O Plano de Ação de Regeneração Urbana do 
Centro Urbano da Vila da Lousã, que contava 
com uma dotação de 1 568 552,89€, foi execu-
tado até à data da avaliação - 28 de fevereiro de 
2021 - em cerca de 87%, ou seja 1 361 814,65€.
A boa execução proporcionou a obtenção de 
um prémio de cerca de 406 mil euros.
Em 2022, a Autarquia continuará a investir na 
qualificação do território, desta vez no âmbito 
do PAMUS – Plano de Ação para a Mobilidade 
Urbana Sustentável, que prevê a criação de 
uma Rede Ciclável que irá contribuir para o 
aumento de qualidade de vida.

Praça Luís de Camões

PAMUS Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável

Largo da Graça

Av. São Silvestre Rua António Batista de Almeida

Av. São Silvestre
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Limpeza de estrada Casal de Ermio

Plantação de Árvores Qta de S. Pedro

Manutenção urbana Qta do Palácio

Pavimentação lugar da Valada

Pavimentação lugar da Quinta – Serpins

Manutenção vias florestais

Plantação de Árvores Av. Coelho da Gama

Limpeza e manutenção Estrada das Hortas Manutenção Piscinas da Sra da Piedade

Pintura de muros Cemitério da Lousã

Substituição de encaixes para contentores de resíduos Manutenção de pavimentos lugar do Vale
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INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS 
DE LAZER INFANTIL E JUVENIL

PRAIA FLUVIAL DA SENHORA 
DA GRAÇA MODERNIZADA

O equipamento infantil do Parque Carlos foi 
reabilitado. Foi instalado um equipamento 
mais completo do que o que ali se encontrava 
e mais adaptado às exigentes normas defini-
das para este tipo de equipamentos.
Para além do equipamento principal, foi ain-
da aplicado um divertimento de molas e um 
baloiço duplo, com cadeira inclusiva para pes-
soas com incapacidade.
Também o piso foi renovado com a instalação 
de solução adaptada para amortecimento das 
eventuais quedas das crianças.

Com esta intervenção – que significou um in-
vestimento de 45.000€ – foi conferida maior 
qualidade, conforto e segurança ao referido 
espaço infantil.
Estão, também, a ser realizadas intervenções 
de beneficiação dos espaços de lazer da Quin-
ta das Courelas e da Quinta de São Pedro.
Com um investimento de 30 258€+IVA e de-
senvolvida pela empresa Calado & Duarte, a 
empreitada consiste na instalação de piso “in 
situ”, na zona dos equipamentos infantis, pro-
porcionando uma utilização mais segura por 

parte das crianças que diariamente usufruem 
destes espaços.
Os trabalhos incluem, também, a substitui-
ção do relvado sintético do minicampo da 
Quinta de São Pedro.
Foram, também, em parceria com a Junta de 
Freguesia de Serpins, efetuadas obras de ma-
nutenção do Parque Infantil junto ao Pavilhão 
Gimnodesportivo de Serpins.
Estas intervenções, integram um plano mais 
alargado de requalificação dos espaços de la-
zer do Concelho.

A Praia Fluvial da Senhora da Graça, em Ser-
pins, foi alvo uma obra de reabilitação, na se-
quência do projeto “Aqualousã”, vencedor da 
edição de 2019 do Orçamento Participativo. 
A empreitada contemplou diversas interven-
ções como a ampliação da zona de estar e 
colocação de chapéus para sombreamento, 
a construção de floreiras e a criação de uma 
zona de areia na margem esquerda, assim com 
trabalhos de estabilização do muro da margem 
direita, criação de um novo acesso ao plano 
de água e a instalação de um parque infantil.
Esta intervenção – no montante de cerca de 
75 000€ – foi devidamente articulada e defi-
nida com a Junta de Freguesia de Serpins e 
com os proponentes do projeto “Aqualousã”. 
Com esta reabilitação, foi reforçada a atrati-
vidade deste espaço de lazer.

Parque Infantil Carlos Reis Zona de Lazer Quinta Courelas
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A Câmara Municipal da Lousã está a realizar – 
em todo o Concelho – um conjunto de bene-
ficiações de diversas vias municipais.
Estas intervenções, que significam um inves-
timento total da Autarquia de 357 243,32€, 
contemplam diversos trabalhos de reparação 
das vias, como fresagens, estabilizações, apli-
cação de massa betuminosa (cerca de 35 000 
m2) e ainda não estão totalmente realizadas.
Os trabalhos definidos - cujo levantamento foi 
efetuado em parceria com as Juntas de Fre-
guesia - foram adjudicados, após concurso 
público, à empresa SOCITOP.
Também com vista ao melhoramento da cir-
culação, estão a ser realizados, em várias vias 
rodoviárias, trabalhos de sinalética horizontal.

BENEFICIAÇÃO VIAS RODOVIÁRIAS

Estão em fase de conclusão as intervenções de 
reparação da Estrada Municipal 555, na zona de 
Vale de Maceira.
A empreitada, que prevê a construção de 
muro em “gabiões” e outros trabalhos de es-
tabilização, foi promovida, após concurso pú-

blico, pela empresa Irmãos Lopes & Cardoso, 
Ldª, de Oliveira do Hospital, pelo valor de 68 
814,24 + IVA (valor total: 72 943,09€). 
Atendendo à complexidade da intervenção 
na entrada de Vale Maceira, foram realiza-
dos estudos geológicos e geotécnicos o 

que levou a que o processo fosse um pouco 
mais demorado.
Complementarmente, foram realizados traba-
lhos de remodelação de um aqueduto com o 
objetivo de fazer o encaminhamento das águas 
pluviais e melhorar o suporte à via rodoviária.

Rua Padre Daniel Montenegro Rua Sá de Miranda – Rua Capitão José Pereira da Cruz

INTERVENÇÕES 
EM VALE 
MACEIRA 
(EM 555)

Ribeira – Póvoa Vilarinho

Cova da Areia Fórnea – Lousã



LOUSÃ ORGANIZA COM SUCESSO 
GRANDES EVENTOS DESPORTIVOS
A Lousã recebeu, em 2021, mais uma edição 
do Rally de Portugal, naquele que é consi-
derado como um dos melhores troços desta 
prova do Campeonato do Mundo.
Devido às restrições originadas pela pande-
mia, o público só teve acesso ao troço nas zo-
nas espetáculo, tendo-se verificado um com-
portamento adequado.
A prova de ciclismo de estrada “Lousã Gran-
fondo Licor Beirão” que se realizou em outu-
bro, contou com mais de 1000 participantes e 
percorreu os concelhos da Lousã, Miranda do 
Corvo, Góis, Vila Nova de Poiares e Penela.
Este evento, aberto à participação de todos os 
ciclistas, ciclodesportistas e cicloturistas (fede-

rados ou não) proporcionou a realização de três 
distâncias, nomeadamente com 135km (Gran-
fondo), 101km (Mediofondo) e 71km (Minifondo).
O Concelho foi também palco para o “Lou-
zanSkyRace”.
Com partida do Jardim da Família, o evento 
contou com três provas, o “Louzan 1000” - 
7km desde a Vila da Lousã ao Alto do Tevim 
num percurso com um desnível de 1000 me-
tros - o “LouzanSkyRace” - 25km - e o “Lou-
zanSkyrace Mini” com uma distância de 15km.
Esta prova – organizada pela Secção de 
Trail do Montanha Clube – percorreu al-
guns dos locais mais emblemáticos e belos 
da Serra da Lousã.

Ainda na Lousã, foi também realizada a 1ª edi-
ção do Extreme Lousã, prova que integra o 
calendário do 1º Troféu Nacional de enduro e 
que teve a organização conjunta do Monta-
nha Clube e do Extreme Clube Lagares.

16 DESPORTO E JUVENTUDE. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM 

Gabriel Lopes - que representa o Louzan Nata-
ção / Efapel - participou nos Jogos Olímpicos 
2020 em Tóquio, que, devido à pandemia Co-
vid-19, se realizaram em 2021.

O nadador Lousanense foi sétimo na quarta série 
dos 200 metros estilos, com o tempo de 1.58,56, 
batendo o seu recorde pessoal e ficando muito 
perto de estabelecer novo record nacional.

A participação de Gabriel Lopes nos Jogos Olím-
picos em representação de Portugal, foi um mo-
mento ímpar que, orgulha todos os Lousanen-
ses e estimula todos os agentes desportivos.

A Assembleia Municipal Jovem da Lousã - órgão 
e espaço de debate entre jovens do Concelho - 
retomou a sua atividade em 2021, depois de em 
2020 ter sido interrompida pela COVID-19.
Na sua primeira reunião, os jovens decidiram 
que o tema a trabalhar será enquadrado na 
área social e que as propostas a apresentar 

deveriam beneficiar os idosos. Na segunda 
sessão, na Escola Secundária da Lousã, foram 
apresentadas propostas pelos Jovens Depu-
tados daquela escola e da STATUS.
As quatro propostas apresentadas tiveram 
como porta-vozes Adriana Neves, Bruna Santa, 
Mariana Castro e Tomás Batista.

O projeto da Assembleia Municipal Jovem ini-
ciou-se em 2019, com o tema Ambiente e Sus-
tentabilidade, tendo sido colocados pequenos 
ecopontos nos Mirantes da Lousã e em outros 
locais acordados com os jovens e implemen-
tado um novo circuito de recolha seletiva de 
resíduos para esse fim.

GABRIEL LOPES 
NOS JOGOS OLÍMPICOS

DESPORTO E JUVENTUDE. 17



18 CULTURA E EVENTOS. 

REDE CULTURAL TERRAS DA CHANFANA 
INVESTIMENTO DE 900 MIL EUROS

LOUSÃ ORGANIZOU MERCADO 
DE OUTONO

A Autarquia da Lousã – em parceria com os 
Municípios de Miranda do Corvo, Vila Nova de 
Poiares e Penela – lançou a Rede Cultural das 
Terras da Chanfana.
Esta Rede engloba as Candidaturas “Artes à 
Rua”, “Do Xisto à Chanfana vai um Mundo” e 
“Entre Deus e o Diabo - o Sagrado e o Pro-

fano”, num investimento global em progra-
mação cultural de cerca de 900 mil €, co-
financiado pelo Centro 2020 e pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional.
Com cerca de quatro centenas de atividades 
programadas até ao final de 2022, inclui peças 
de teatro, concertos de música popular, erudita 

ou etnográfica, música de rua, bailado, coros e 
bandas filarmónicas, atividades para a infância 
e a juventude, desenho e caricatura, vídeo ou 
intervenções de arte urbana, propondo uma 
oferta diversificada e para gostos diversos.
Ainda na área cultural, a Lousã apoia a candida-
tura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura.

A Câmara Municipal da Lousã celebrou os sa-
bores, cores e cheiros do Outono, com a reali-
zação do Mercado de Outono. 
Um certame que promoveu os produtos endó-
genos e que se realizou nos dias 20 e 21 de 
novembro, no Mercado Municipal da Lousã.
Estiveram disponíveis vários produtos autócto-
nes e seus derivados, como o Mel DOP Serra da 
Lousã, Castanha, Noz, Avelã, Frutos Secos, Fruta 
e Vegetais da época, mas também Merendeiras, 
Doçaria, Queijos, Enchidos e outros produtos.
O fim-de-semana contou, também, com mui-
ta animação.
De referir que no evento estiveram cerca de 
40 expositores e que o mesmo teve como ob-
jetivo potenciar estes produtos de excelência, 
que costumam ter na Feira do Mel e da Casta-
nha um momento de maior expressão. 

Asteroid

FitrufaÓpera do Território

Mercado de Outono Inauguração
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LOUSÃ RECEBE PRÉMIO NACIONAL 
DO IMOBILIÁRIO NA CATEGORIA 
“ESPAÇO PÚBLICO”

MUSEU ETNOGRÁFICO DR. LOUZÃ 
HENRIQUES DISTINGUIDO

ECOS DA 
SERRA, 
CAMINHOS 
DE FUTURO

O Município da Lousã foi premiado na terceira 
edição dos Prémios do Imobiliário, uma inicia-
tiva organizada pela SIC e pelo Expresso, na 
categoria “Espaço Público” com a candida-
tura intitulada “Lousã, Património e História”.
Esta foi uma candidatura com características 
originais, baseadas na relação construída en-
tre o circuito físico que liga o Castelo da Lousã 
(elemento fundador da Lousã), o Circuito Pe-
donal e o Museu Etnográfico Dr. Louzã Henri-

ques, procurando valorizar a importância que 
estes equipamentos têm para a valorização da 
identidade concelhia.
Integrada na estratégia de qualificação e 
promoção do Concelho, a Câmara Municipal 
criou uma narrativa que se baseou no po-
tencial endógeno, honrando as origens e a 
história do Concelho e que dá um contribu-
to efetivo para a qualidade de vida e atrati-
vidade da Lousã.  

A Câmara Municipal da Lousã foi distinguida 
com duas Menções Honrosas relativas à in-
tervenção realizada no Museu Etnográfico Dr. 
Louzã Henriques.
As categorias em causa foram Gestão e Multi-
média - experiência multimédia em conteúdos 
etnográficos e Trabalho de Museologia - TERRA.
A intervenção, realizada em 2020, neste equipa-
mento cultural levou a que o júri dos Prémios da 
Associação Portuguesa de Museologia - APOM-
2021, reconhecesse ao Museu Etnográfico Dr. 
Louzã a mais-valia que justificou estas distinções. 
Este prémio representa o reconhecimento ao 
investimento da Câmara na requalificação do 
Museu Etnográfico e ao trabalho desenvolvido 
por toda equipa técnica da Autarquia e dos res-
tantes parceiros que estiveram envolvidos na 
modernização do Museu, bem como a qualida-
de dos projetos de museologia e multimédia.

O Município da Lousã apresentou uma nova 
identidade verbal e visual agregadora, que re-
flecte aquilo que de melhor tem para oferecer: 
“Ecos da Serra, Caminhos de Futuro”. 
Trata-se de uma marca que conjuga a natureza 
serrana e de urbanidade da Lousã e que vai 
buscar inspiração a diferentes elementos ca-
racterísticos da Lousã, incluindo o xisto, o cas-
telo, o mel e o romantismo. 
O resultado é uma imagem e uma identidade 
que confere ao Concelho um posicionamento 
mais adequado ao presente e às expectativas 
para o futuro. 
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04 de janeiro
- Aprovada 2ª Adenda ao Protocolo celebrado entre os Municípios de Alvaiá-
zere, Ansião, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampi-
lhosa 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 Saneamen-
to de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos;
- Aprovada constituição de Fundos de Maneio para o ano de 2021;
- Ratificado despacho referente à anulação da deliberação da Câmara Mu-
nicipal de 17 de fevereiro de 2020, de atribuição de apoio à Associação de 
Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 para a participação na Bolsa de 
Turismo de Lisboa, que não veio a acontecer devido ao COVID-19;
- Ratificado despacho referente à regularização do compromisso aprova-
do pela Câmara Municipal na sua reunião de 7 de maio de 2018, referente 
a atribuição de apoio ao Centro Social de Casal de Ermio para a realização 
de obras de modernização de um imóvel, destinado a infraestrutura social, 
que ficou condicionado por uma candidatura que não veio a acontecer;
- Atribuído Voto de Reconhecimento aos atletas Miguel Carvalho e Fran-
cisco Gonçalves, do Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva 
da Lousã, que se sagraram Campeões Nacionais de Par Homens - Ca-
tegoria Sub-13, no dia 20 de dezembro de 2020, nas Caldas da Rainha;
- Deliberado aprovar o projeto de Regulamento Municipal de Apoio à 
Natalidade das Famílias Residentes na Lousã, que acolhe parte das su-
gestões dos munícipes e submeter o documento a consulta pública, nos 
termos do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo;
- Aprovado protocolo de colaboração a celebrar com o Centro Cristão 
Vida Abundante, tendo como objetivo a gestão do “Centro de recursos 
de apoio alimentar”;
- Aprovado protocolo de colaboração a celebrar com a Conferência Nos-
sa Senhora do Socorro, Serpins, tendo como objetivo a gestão do “Cen-
tro de recursos de apoio alimentar de Serpins”;
- Aprovado protocolo de colaboração a celebrar Conferência de Nossa 
Senhora de Fátima da Paroquia de São Silvestre da Lousã, (Fábrica da Igre-
ja Paroquial da Freguesia da Lousã), para a gestão do “Centro de recursos 
de apoio alimentar”;
- Aprovado Regulamento do Banco de Voluntariado da Lousã e delibera-
do remeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal;
- Aprovado protocolo a celebrar com a Associação “A Musica Portuguesa 
a Gostar dela Própria” com o objetivo principal de recolher registos da 
tradição oral e musical do Concelho, no sentido de cartografar e devolver 
à comunidade este património;
- Ratificado o Manifesto “UNIDOS CONTRA DESPERDÍCIO.;
- Ratificados os apoios concedidos no mês de dezembro pela Unidade 
de Intervenção Social e Saúde, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual 
a Situações de Emergência Social.
Divisão de Planeamento Urbanístico e Regeneração Urbana:
- Proc. n.º 154/1983, requerente: Pink Store, Lda., referente à alteração de 
fachada de um prédio sito na Av. São Silvestre, nº 29 - Lousã.
- Proc. n.º 340/1994, requerente: José Manuel Nascimento Pires, referente 
à legalização da alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar sita em 
Covelos - Freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermio.
- Proc. n.º 86/2010, requerente: Centro Social de Casal de Ermio, re-
ferente à construção de um Centro de Dia, sito na Rua 25 de Abril 
- Casal de Ermio.
- Proc. nº 22/2015, requerente: Eduardo & José Neto Imobiliária, Lda., refe-
rente à construção de moradia unifamiliar e anexo.

18 de janeiro
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 30 de 
dezembro de 2020, referente à aprovação da 16ª Alteração ao Orçamento 
e 16ª Alteração às GOP/ano de 2020.
- Deliberado dar início ao procedimento para elaboração do Regulamento 
do Fundo Municipal de Apoio à Atividade Empresarial - COVID 19.
- Aprovado abertura de procedimentos concursais para recrutamento de 
trabalhadores.
- Aprovada Norma de Controlo Interno / Fixação do montante diário em 
caixa.
- Aprovado Mapa «Fluxos de Caixa» do ano de 2020.
- Ratificado do tarifário da APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do 
Pinhal Interior, EIM, SA, para o ano de 2021.
- Ratificado despacho de autorização da regularização do compromisso 
aprovado pela Câmara Municipal na sua reunião de 19.08.2019, referente a 
atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo Arouce Praia.
- Ratificado despacho de autorização da regularização do compromisso 
aprovado pela Câmara Municipal referente a atribuição de apoio financei-
ro ao Grupo de Concertinas de Serpins.
- Aprovados Objetivos Estratégicos no âmbito do SIADAP, para o biénio 
2021/2022.
- Aprovada celebração de um Protocolo entre a Câmara Municipal da Lou-
sã e o Laboratório Arunce - Análises Clínicas, Lda.
-  Aprovada a consolidação da situação de mobilidade intercategoria do 
Encarregado Operacional, João Paulo Figueiredo dos Santos.
- Atribuído voto de reconhecimento à Atleta Lousanense, Catarina Isabel 
Silva Amado pelo trajeto desportivo por si já alcançado, ao serviço da 
Seleção Nacional de Futebol e de Clubes, como o SL Benfica, Estoril Praia, 
Associação Desportiva de Poiares e Clube Desportivo Lousanense.
- Atribuído voto de reconhecimento  ao piloto Lousanense Francisco 
Carinhas que, no ano 2020, se sagrou Campeão Ibérico Open Classe 
Júnior e conquistou o Campeonato EPI.
- Atribuído voto de reconhecimento às atletas Lousanenses, Diana Silva e 
Maria Silva, que, ao Serviço da equipa Sénior Feminina de Futsal da Asso-
ciação Académica de Coimbra, se sagraram campeãs da Série “C” da Taça 
Nacional e subiram à II Divisão Nacional do Campeonato Feminino de Futsal.
- Aprovada a delimitação da área de contenção para a instalação de 
alojamento local na aldeia do Talasnal.
- Aprovadas Candidaturas das Praias Fluviais da Bogueira e da Sr.ª da 
Piedade ao Galardão Bandeira Azul - Programa da Associação Bandei-
ra Azul da Europa (ABAE). 
- Aprovada a concessão por ajuste direto das ocupações bancas do 
Mercado Municipal, pelo período de quatro anos.
- Aprovada a concessão por ajuste direto das ocupações das lojas do 
Mercado Municipal, pelo período de quatro anos.
Correspondência:
- Liga Portuguesa Contra o Cancro, a agradecer à Câmara Municipal a 
colaboração prestada ao Programa de Rastreio de Cancro de Mama 
realizado na Lousã.
- Coimbra Business School, a agradecer à Câmara Municipal o simpá-
tico convite e acolhimento dos alunos, docentes e comissão coorde-
nadora da Pós Graduação em Branding Territorial.
Bombeiros Municipais da Lousã:
A remeterem o mapa do DECIR - Dispositivo Especial de Combate a 
Incêndios Rurais, referente ao mês de dezembro de 2020.
Divisão de Obras Municipais e Ambiente:
Empreitada: Rede Ciclavel Urbana da Lousã - Consolidação de Inter-
faces - Para ratificar.

01 de fevereiro 
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado do 
dia 4 de janeiro de 2021, referente à 1ª Alteração ao Orçamento e 1ª 
Alteração às GOP de 2021.
- Ratificado aumento temporário de fundos disponíveis, referente ao 
saldo orçamental transitado do ano de 2020.
- Deliberada a constituição do direito de superfície, pelo período de cin-
quenta anos, a favor de Rugby Club da Lousã, do prédio sito na Quinta de 

Santa Rita, na Lousã a que correspondem os lotes n.º 29 e 52 resultantes da 
operação de loteamento titulada pelo alvará nº 01/94, de 11 de janeiro, a que 
correspondem as descrições n.º 5865 e 5888 da freguesia da Lousã, inscritos 
na matriz predial urbana da freguesia de Lousã sob os artigos 5149 e 5198.
- Aprovado Regimento das Reuniões da Câmara Municipal da Lousã.
- Atribuídos apoios extraordinários às Instituições Desportivas do Con-
celho tendo em consideração os constrangimentos causados pelo 
agravamento da pandemia por COVID 19, que levaram à interrupção 
das atividades desportivas.
- Aprovada celebração de um Acordo de Parceria com a Fundação Inatel.
- Aprovada isenção parcial de 40% dos valores das taxas urbanísticas pre-
vistas no Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas, 
aplicáveis aos pedidos de emissão de alvarás de licença de loteamentos 
urbanos, de obras de urbanização e de obras de edificação e à apresenta-
ção de comunicações prévias de loteamentos urbanos, de obras de urba-
nização e de obras de edificação, enquanto medida excecional de apoio 
às famílias e às empresas no âmbito do combate às consequências sociais 
e económicas, decorrentes da pandemia da doença COVID-19.
- Ratificados apoios concedidos no mês de janeiro pela Unidade de Inter-
venção Social e Saúde, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situa-
ções de Emergência Social.

15 de fevereiro 
- Aprovada 1ª Revisão ao Orçamento/Ano de 2021 e da 1ª Revisão às 
Grandes Opções do Plano/Ano de 2021.
- Aprovada a revogação da deliberação de iniciar o procedimento de 
elaboração do Regulamento do Fundo Municipal de Apoio à Atividade 
Empresarial, no âmbito da situação epidemiológica da COVID 19.
- Aprovada a redução do valor de venda, por m2 para 2,00 €, dos terrenos 
e lotes dos loteamentos industriais municipais no âmbito do Regulamento 
de Concessão de Incentivos ao Investimento no Município da Lousã no 
âmbito das Medidas excecionais e temporárias relativas à situação epide-
miológica da COVID 19.
- Aprovado apoio financeiro à Associação Empresarial da Serra da Lousã 
para implementação de medidas excecionais e temporárias relativas à si-
tuação epidemiológica da COVID 19.
- Aprovado financiamento da tarifa social aplicável aos utilizadores domés-
ticos dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas 
residuais e de gestão de resíduos urbanos, relativo ao ano de 2020 e ao 
mês de janeiro de 2021.
- Deliberado, ao abrigo do disposto no n. 3 do artigo 35.º do Regime 
Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterar o 
Contrato de Financiamento no âmbito da Candidatura ao EEA Grants 
“Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às alterações Climáti-
cas - “Projeto Rio Ceira”.
- Deliberado, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, al m) do Regime Jurí-
dico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, remeter a Assembleia Municipal, autorizar a celebração da 
adenda ao contrato interadministrativo com a CIM - RC Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra, que visa adaptar a delegação 
de competências já autorizada e celebrada, às modificações introdu-
zidas no contrato de Mecanismo Financeiro do Espaço Económico 
Europeu 2014-2021 (EEA Grants 2014-2021).
- Correspondência:
MEC - Lousã - Movimento Espontâneo de Cidadãos da Lousã, a enviar uma 
Petição Pública a favor da saída do Município da Lousã da empresa da APIN 
- Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., S.A.
- Bombeiros Municipais da Lousã:
A remeterem o mapa do DECIR - Dispositivo Especial de Combate a In-
cêndios Rurais, referente ao mês de janeiro de 2021.
-Divisão de Obras Municipais e Ambiente:
Processo n.º 10/2020, Empreitada de Requalificação da Escola Secundária 
da Lousã, pedido de prorrogação de prazo. Para ratificação.
-Divisão de Planeamento Urbanístico e Regeneração Urbana: 
Pedido de certidão de parecer sobre constituição de compropriedade.
Local: Lombinho, freguesia das Gândaras
Requerente: Diana Soraia Correia Simões
Req. n.º 887, de 26/01/2021

01 de março
- Dado conhecimento do despacho datado de 19 de fevereiro de 
2021, referente à aprovação da 2ª Alteração ao Orçamento e à 2ª Alte-
ração das Grandes Opções do Plano de 2021.
- Aprovada constituição do Fundo Municipal de Apoio à Atividade Em-
presarial - COVID19, no âmbito das medidas excecionais e temporá-
rias relativas à situação epidemiológica da COVID-19.
- Aprovada redução extraordinária das tarifas relativas à prestação dos 
serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas 
residuais e de gestão de resíduos no âmbito das medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica da COVID-19.
- Atribuído apoio financeiro à Conferência de Nossa Senhora de Fátima da 
Paroquia de São Silvestre da Lousã.
- Atribuído apoio financeiro ao Centro Cristão Vida Abundante.
- Atribuído apoio extraordinário às Associações culturais, recreativas 
e juvenis do Concelho.
- Atribuído montante de 30.000€ (trinta mil euros) ao Agrupamento 
de Escolas da Lousã.
- Aprovado Aditamento às deliberações da Câmara Municipal de 14.09.2020 
e da Assembleia Municipal de 24.09.2020 referente à adesão do Município 
da Lousã ao regime de tarifa social aplicável aos utilizadores domésticos 
dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas resi-
duais e de gestão de resíduos urbanos, com o objetivo de integrar os Bom-
beiros do Concelho (Corpo Ativo e Comando) no referido tarifário.
- Atribuído Voto de Pesar pelo falecimento, no dia 17 de fevereiro de 
2021, de José Manuel da Piedade Lopes, Sub-Chefe dos Bombeiros 
Municipais da Lousã.
- Atribuído apoio financeiro à Louzanimales - Associação pelos Ani-
mais da Lousã no valor de 1.500€.
- Aprovada candidatura do Município da Lousã ao ECOXXI 2021, pro-
grama da ABAE.
- Aprovado Voto de Pesar pelo falecimento, no dia 22 de fevereiro 
de 2021, de Joyce van den Boom, fundadora da Bloom - Associação 
Sócio Cultural.
- Aprovada a adesão à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventu-
de, promovida pela FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis.
- Aprovado o Regulamento do Prémio Literário Carlos Carranca.
- Ratificados os apoios concedidos no mês de fevereiro pela Unidade de 
Intervenção Social e Saúde, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a 
Situações de Emergência Social.
- Aprovada a retificação à proposta aprovada em 4 de janeiro, no sen-
tido de alterar o NIPC da entidade beneficiária Conferência de Nossa 
Senhora de Fátima da Paróquia da Lousã por forma a facilitar o proce-
dimento administrativo.
- Correspondência:
O Executivo da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho a endereçar à 
Câmara Municipal e ao Corpo de Bombeiros Municipais o mais profun-
do pesar pelo falecimento do Subchefe José Lopes
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, 
Prof. José Carlos Alexandrino, a apresentar à Câmara Municipal as mais 
sentidas condolências pelo falecimento do Subchefe José Lopes, dos 
Bombeiros Municipais da Lousã.
O Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra a apresentar 
as mais sentidas condolências à Câmara Municipal e ao Corpo de Bombei-
ros Municipais pelo falecimento do Subchefe José Lopes.

15 de março
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado do dia 9 
de março de 2021, referente à aprovação da 3ª Alteração ao Orçamento e 
da 3ª Alteração às Grandes Opções do Plano de 2021.
- Aprovada alteração da Organização dos Serviços Municipais.
- Aprovado apoio financeiro à ADECA - Associação de Desenvolvimento 
Integrado do Concelho de Alvaiázere, no montante de 1.500,00 €, desti-
nado à cedência de uma tenda para a organização da prova da Taça do 
Mundo de Downhill, na Lousã.
- Aprovada atribuição de um apoio financeiro à ACTIVAR - Associação de 
Cooperação da Lousã, no montante de 15.000,00 €, destinado a apoiar a 
execução do Projeto “Programa Escolhas - Projeto Espaço J E8G.”
- Correspondência:
Agrupamento de Escolas da Lousã, a agradecer à Câmara Municipal da 
Lousã o apoio anual concedido que permitirá continuar a garantir uma 
Educação de qualidade às crianças e jovens da Lousã.
-Bombeiros Municipais da Lousã:
A remeterem o mapa do DECIR - Dispositivo Especial de Combate a In-
cêndios Rurais, referente ao mês de fevereiro de 2021 - Para ratificação.
-Divisão de Obras Municipais e Ambiente:
Abertura de procedimento de empreitada de “Requalificação do Jar-
dim de Infância do Freixo.”
Adjudicação dos trabalhos da empreitada “Rede Ciclável Urbana da 
Lousã - Consolidação de Interfaces.”

5 de abril
- Dado conhecimento à Câmara Municipal sobre o programa de vaci-
nação no Concelho.
- Dado conhecimento à Câmara Municipal sobre as entregas no âmbi-
to da medida “#fiqueemcasa nós entregamos.”
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 25 de 
março de 2021, referente à aprovação da 4ª Alteração ao Orçamento e da 
4ª Alteração às GOP/Ano de 2021.
- Aprovada isenção ou redução de 90% das rendas respeitantes aos pe-
ríodos de fevereiro até ao final do confinamento, devidas pelos estabe-
lecimentos comerciais/espaços instalados em equipamentos municipais.
- Aprovada autorização prévia para repartição de encargos plurianuais 
e para assunção de compromissos plurianuais referente às Empreitadas 
de concretização do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável 
(PAMUS) /Construção da Rede Ciclável Urbana da Lousã - Zona Central.
- Aprovada autorização prévia para repartição de encargos plurianuais 
e para assunção de compromissos plurianuais referente à Empreitada 
de Requalificação da Escola Secundária da Lousã.
- Aprovada ratificação da clarificação dos termos e condições aprova-
dos pela Câmara Municipal em 01.03.2021, no âmbito do Fundo Muni-
cipal de Apoio à Atividade Empresarial - COVID-19.
- Aprovado financiamento do valor associado à tarifa social aplicável aos 
utilizadores domésticos dos serviços de abastecimento de água, de sa-
neamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, relativo ao 
mês de fevereiro de 2021.
- Atribuído apoio financeiro à AESL - Associação Empresarial Serra da Lou-
sã, no valor global de 7.000,00€, destinado à manutenção da iniciativa 
“#Fique em casa - Nós entregamos” inserida nas medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica da COVID-19.
- Atribuído Voto de Reconhecimento à Atleta Lousanense, Catarina Isabel 
Silva Amado, pelos resultados obtidos na modalidade de Futebol Feminino.
- Aprovada Adenda n.º1 ao Acordo de Parceria celebrado entre a Câ-
mara Municipal da Lousã e a A.R.C.I.L. - Associação para a Recupera-
ção de Cidadãos Inadaptados da Lousã, no âmbito da implementação 
do projeto RECINCLUSA.
- Aprovada a alteração dos apoios concedidos no âmbito dos Protocolos 
de Cooperação relacionados com as Atividades de Animação e de Apoio 
à Família (AAAF) no concelho da Lousã (ano letivo 2020/2021), à Associa-
ção Recreativa e Social das Gândaras, ao Centro Paroquial de Solidarieda-
de Social de Serpins e à ACTIVAR - Associação de Cooperação da Lousã.
- Aprovado reiniciar o procedimento de elaboração da 1ª alteração à 
1ª Revisão do Plano Diretor Municipal da Lousã e aprovar a definição 
da sua oportunidade e os respetivos termos de referência, nos termos 
do artigo 76.º do RJIGT.
- Ratificado o despacho de aceitação de doação de 40.000 árvores 
autóctones da Empresa E-REDE - empresa de distribuição de energia 
anteriormente designada por “EDP Distribuição.”
- Aprovado o pagamento da comparticipação financeira no valor de 
7.994,05 € à CIM-RC, relacionada com a componente variável do ano de 
2020 do Projeto 30.2: Brigada de Sapadores Florestais.
- Aprovada a reativação do Cartão Jovem Municipal do Município da Lou-
sã, sendo o mesmo apresentado em suporte virtual através de App Cartão 
Jovem disponível na App Store e Play Store.
- Ratificação dos apoios concedidos no mês de março pela Unidade de 
Intervenção Social e Saúde, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a 
Situações de Emergência Social.
-Divisão de Planeamento Urbanístico e Regeneração Urbana:
-Maria Joana Dias Ruas Silva Sequeira, a solicitar a renovação da isenção 
de IMI, por um período adicional de cinco anos, referente à fração “A” do 
prédio sito no Largo da Viscondessa do Espinhal, Lousã.
-Divisão de Obras Municipais e Ambiente:
-Requalificação da Escola Secundária da Lousã - Ratificação da Deci-
são de não adjudicação.
-Requalificação da Escola Secundária da Lousã - Deliberação de Aber-
tura de novo Procedimento.
-Rede Ciclável Urbana da Lousã - Zona Central - Av. Dr. José Maria 
Cardoso - Deliberação de Abertura de Procedimento.
-Rede Ciclável Urbana da Lousã - Zona Central - Traçado de ligação 
às Escolas e Rua Dr. José Pinto de Aguiar - Deliberação de Abertura 
de Procedimento.

19 de abril 
- Ratificado o despacho datado do dia 8 de abril de 2021, referente à 
alteração das regras de ocupação do espaço público, nomeadamente 
esplanadas, no âmbito das medidas excecionais e temporárias relati-
vas à situação epidemiológica do COVID-19 direcionadas à área da 
atividade económica e empresas.
- Deliberada a não realização da edição de 2021 do Orçamento Partici-
pativo Lousã.
- Aprovada a alteração da minuta do Acordo aprovada pela Câmara Mu-
nicipal em 17.08.2020, e que delibere 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/acordo de atribuição de compensação 
por obrigações de serviço Público à Rodoviária da Beira Litoral, SA.
- Aprovada a retificação dos Escalões das Bolsas do Ensino Superior.
- Aprovada a alteração excecional do pagamento das Bolsas do Ensino 
Superior.
- Aprovada pronúncia do Município relativa ao projeto de mapa de 
elementos financeiros, recursos humanos e número de processos fa-
miliares, respeitantes às competências a transferir, no âmbito da des-
centralização de competências da Ação Social.
- Aprovada Adenda ao Protocolo celebrado com a Academia MyPolis
- Aprovado projeto de Regulamento de Saúde Bem-Estar Animal do Con-
celho da Lousã e submete-lo a consulta pública, nos termos do artigo 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo.
- Correspondência
-O Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP, a agradecer à 
Câmara Municipal a colaboração prestada na recolha de sangue no dia 3 
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de abril, no Parque Municipal de Exposições.
-Bombeiros Municipais da Lousã:
-A remeterem o mapa do DECIR - Dispositivo Especial de Combate a 
Incêndios Rurais, referente ao mês de março 2021.

03 de maio
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado do dia 26 
de abril de 2021, referente à aprovação da 5ª Alteração ao Orçamento e à 
5ª Alteração às Grandes Opções do Plano do ano de 2021.
- Ratificado o reforço do Fundo Municipal de Apoio à Atividade Em-
presarial no âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à 
situação epidemiológica da COVID-19.
- Aprovado Protocolo a celebrar entre Câmara Municipal da Lousã e 
o ACES PIN/Centro de Saúde da Lousã, no âmbito da cedência de 
viatura elétrica para os cuidados de saúde comunitários.
- Ratificado o Acordo de Cooperação estabelecido com a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, com o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, I.P e com a Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra, para estabelecimentos de espaços de teletraba-
lho ou coworking nos territórios do interior.
-Ratificada a decisão de celebração da adenda ao Protocolo cele-
brado com a Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas, que regula as formas de articulação e colaboração com 
o Município da Lousã no que respeita ao funcionamento do Gabinete 
de Apoio aos Emigrantes.
- Atribuído apoio financeiro à Irmandade da Nossa Senhora da Piedade no 
valor de 10.000,00 €, nos termos do Protocolo de Colaboração, tendo em 
vista o apoio mútuo na preservação e manutenção do Complexo Turístico 
e Religioso da Senhora da Piedade.
- Atribuída comparticipação financeira no montante de 2.109,63 € à Co-
munidade Intermunicipal da Região de Coimbra, no âmbito do Projeto 
64: Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos 
(PART), referente ao ano de 2020.
- Atribuída comparticipação financeira no montante de 5.052,63 € à 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, no âmbito do Pro-
jeto 30: Brigada de Sapadores Florestais, referente ao ano de 2021.
- Atribuída comparticipação financeira no montante de 447,36 € à Co-
munidade Intermunicipal da Região de Coimbra, relativa ao Projeto 11: 
Região de Coimbra Turismo 2020 - Promoção Integrada dos Produtos 
Turísticos da Região de Coimbra.
- Atribuída comparticipação financeira no montante de 432,81 € à Co-
munidade Intermunicipal da Região de Coimbra, relativa ao Projeto 7: 
Promoção do Espírito Empresarial da Região de Coimbra.
- Atribuída comparticipação financeira no montante de 619,29 € à Comu-
nidade Intermunicipal da Região de Coimbra, relativa ao Projeto 28: CEEIS 
- Centro Empreendedorismo de Impacto e Inovação Social.
- Ratificado o ato de celebração do protocolo, nos termos do qual o mu-
nicípio atribui um mandato à Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra para proceder às competências da instrução e decisão de pro-
cedimentos contraordenacionais rodoviários, por infrações leves relativas 
a estacionamento proibido, indevido ou abusivo.
- 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 no âmbito das Medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica do COVID19 - para o ano 
de 2021 - Financiamento da tarifa bonificada.
- Atribuídos apoios financeiros aos Clubes Desportivos.
- Atribuído apoio financeiro extraordinário à ACTIVAR - Associação de 
Cooperação da Lousã, ao Centro Paroquial de Solidariedade Social da 
Freguesia de Serpins e à Associação Recreativa, Cultural e Social das 
Gândaras, destinado a apoiar o funcionamento das instituições (desig-
nadamente no que respeita aos seus recursos humanos), e pelo apoio 
que têm dado ao Município no âmbito da intervenção social junto das 
populações com maior carência.
- Aprovada a cedência, à ACTIVAR - Associação de Cooperação da Lousã, 
de uma loja exterior do Mercado Municipal para a dinamização do projeto 
“DaLousã” que tem como objetivo a promoção dos circuitos curtos de 
produção, comercialização e divulgação de produtos locais.
- Ratificados os apoios concedidos no abril de 2021, 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:
-Processo nº 04/2021, Empreitada: Qualificação do Jardim de Infân-
cia do Freixo - Declaração de caducidade e Aprovação de abertura 
de procedimento.
-Divisão de Planeamento Urbanístico e Regeneração Urbana: 
-Pedido de certidão de parecer sobre constituição de compropriedade 
Requerente: BurgoTransparente, Lda.
Local: Rua da Tróia, Santa Luzia - Freguesia das Gândaras
- Pedido de emissão de parecer sobre projeto de “Sobreequipamento do 
Parque Eólico de Coentral - Safra”

10 de maio 
- Aprovada a substituição da obrigação de pagamento de compensação 
financeira devida ao Município, por uma nova obrigação da APIN no âm-
bito do Protocolo celebrado entre os Municípios de Alvaiázere, Ansião, 
Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Ser-
ra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares e a APIN 
- Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, SA (APIN) 
para prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água, de Sa-
neamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos

17 de maio
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 11 de 
maio de 2021, referente à aprovação da 6ª Alteração ao Orçamento e da 
6ª Alteração às GOP do ano de 2021.
- Dado conhecimento à Câmara Municipal sobre as candidaturas apresen-
tadas à Bolsa de Estudo ao Ensino Superior. 
- Aprovada a aceitação da doação de uma palete de águas de 500 ml 
para os Bombeiros Municipais da Lousã, por parte da empresa Discover 
Details, Unipessoal Lda.
- Aprovada a proposta de operação de loteamento de iniciativa municipal, 
a promover na zona de expansão da área industrial e empresarial do Alto 
do Padrão, e que a mesma seja submetida a discussão pública.
- Atribuído apoio financeiro à Associação de Combatentes do Ultramar do 
Concelho da Lousã, no montante de 600,00 €.
- Aprovada a anulação dos valores que se encontram em dívida desde 
01/01/2009 a 31/12/2011, no valor total de 16.004.70 €, relativos a publi-
cidade e ocupação da via pública, que nos termos do art.º 15º da Lei nº 
53º E/2006 de 29/12 - Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, se 
encontram prescritos.
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro à STATUS - Escola Profis-
sional da Lousã, no montante de 50.398,49 € para suportar a compartici-
pação do Município da Lousã, enquanto investidor social, no Projeto “PRO 
360” a candidatar ao Programa de Parcerias para o Impacto do PO ISE, 
distribuído em 2021, com 17.000,00 € e 2022, com 33.398,49 €.
- Aprovado o financiamento da tarifa social aplicável aos utilizadores domés-
ticos dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas 
residuais e de gestão de resíduos urbanos referentes aos meses de março 
e abril de 2021, no âmbito do Decreto-Lei nº147/2017, de 5 de dezembro.
- Ratificados os protocolos celebrados entre a Câmara Municipal da Lousã 
e as seguintes entidades: Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da 
Extinta Freguesia de Vilarinho, Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho e 
Baldios de Alfocheira, com o objetivo de definir as normas de utilização 

das vias geridas por estas entidades e garantir as necessárias condições 
logísticas para acolher a classificativa do Rally de Portugal 2021.
- Ratificado o Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo de 
apoio à realização do WRC Vodafone Rally de Portugal 2021, no montante 
de 55.000,00 €, celebrado com o Automóvel Clube de Portugal.
- Atribuído voto de reconhecimento a Frederico Curvelo que, ao serviço 
da Seleção Nacional de Atletismo, participou na estafeta 4x200 metros 
masculinos e conquistou a medalha de bronze.
- Atribuído voto de reconhecimento ao atleta da Secção de Trail do Mon-
tanha Clube Trail Running/Efapel, Jorge Manuel dos Santos Filipe, que se 
sagrou Campeão Nacional Sub-23, no dia 11 de abril de 2021, na Batalha.
- Atribuído voto de reconhecimento à Equipa Feminina composta pelas 
atletas Diana Elias, Jocelina Ferreira, Raquel Pedro, Bárbara Fernandes, 
Joana Esperanço e Fátima Alendouro, da Secção de Trail do Montanha 
Clube Trail Running/Efapel, que se sagraram Campeãs Nacionais de Trail 
Running por equipas, no dia 11 de abril de 2021, na Batalha.
- Atribuído voto de reconhecimento às atletas Lousanenses, Joana Isabel 
Santos, Carolina Lopes Francisco, Débora Cristina Barrelas Paiva e Bruna 
Filipa Dias Santa, que ao serviço do Montanha Clube, se sagraram Cam-
peãs Distritais na Estafeta 4x100 metros.
- Aprovado aditamento ao protocolo celebrado em 15 de setembro de 
2020 com o Rugby Clube da Lousã, tendo como objetivo a instalação de 
equipamento que visa melhorar as condições nas instalações.
- Aprovado Protocolo a celebrar com o Montanha Clube e com Ernesto 
Filipe Dias Ferreira, para a realização de melhoramentos de segurança na 
zona de aterragem de parapentes, sita em Regadas - Vilarinho.
- Dado conhecimento da recomendação da Equipa Igualdade na Vida Lo-
cal do Município da Lousã.
- Aprovados os valores da Ação Social Escolar para o Ano Letivo 
2021/2022.
- Aprovada manifestação de solidariedade para com as vítimas do terroris-
mo em Cabo Delgado, província nortenha de Moçambique, aliando-se a 
mais de cem cidades associadas da UCCLA - União das Cidades Capitais 
de Língua Portuguesa.
- Atribuído apoio financeiro à ATIVAR - Associação de Cooperação da 
Lousã, no montante de 3.600,00 €, no âmbito do projeto “Estágios Ex-
perimenta + 2021”
-Bombeiros Municipais da Lousã: 
-A remeterem o mapa do Dispositivo Municipal referente ao mês de abril 
de 2021. Para ratificação.

07 de junho
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 31 
de Maio de 2021, referente à aprovação da 7ª Alteração ao Orçamento 
e da 7ª Alteração às GOP de 2021.
- Atribuído apoio financeiro ao Rancho Infantil Estrelinhas da Ponte 
do Areal, no valor de 2.000,00€ destinado à beneficiação do Salão 
do Edifício sede.
- Atribuído apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Foz de 
Arouce, no valor de 5.000,00 € destinado à requalificação do edifício 
de apoio comunitário e a diversas atividades “Bar da Pegada.”
- Atribuído apoio extraordinário às Associações Recreativas do Con-
celho da Lousã que se viram privadas, em função da pandemia, da 
sua atividade regular.
- Retificada deliberação da Câmara Municipal de 17.05.2021, referente à 
atribuição de um apoio financeiro à STATUS - Escola Profissional da Lousã, 
no valor de 50.398,49 € para suportar a comparticipação do Município 
da Lousã, enquanto investidor social, no Projeto “PRO 360” a candidatar 
ao Programa de Parcerias para o Impacto do PO ISE, distribuído em 2021, 
com 17.000,00 € e 2022, com 33.398,49 €.
- Aprovada comparticipação financeira no montante de 3.179,79 € à CIM-
-RC - Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, relativa à aquisi-
ção de material COVID-19 diverso (4ª e 6ª encomendas).
- Aprovada comparticipação financeira no montante de 444,34 € à CIM-
-RC - Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, relativa ao Pro-
jeto 27.1 - Unidades Móveis de Saúde (aquisição de cabos de carga em 
tomada doméstica para as viaturas das Unidades Móveis de Saúde).
- Aprovada comparticipação financeira no montante de 1.212,20 € à CIM-
-RC - Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, relativa ao 
Projeto 61 - EDP/DPO - Encarregado de Proteção de dados/Data 
Protection Officer.
- Aprovado Manual de Consolidação para elaboração da prestação de 
Contas Consolidadas do ano de 2020.
- Aprovada nova proposta de Operação de Loteamento de Iniciativa Mu-
nicipal a promover na zona de expansão da área industrial e empresarial 
do Alto do Padrão.
- Atribuído topónimo “Rua do Alto de Mingachos”, sita em Mingachos, 
apresentada pela Junta de Freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermio, 
aprovada por unanimidade pela Comissão Municipal de Toponímia, na sua 
reunião de 31 de maio de 2021.
- Atribuídos topónimos “Rua da Cavada da Chã”, “Rua do Ribeiro Branco” 
e “Rua da Ribeira do Areal”, sitas em Cavada da Chã, Ribeiro Branco e Vale 
Pereira do Areal, apresentada pela Junta de Freguesia da Lousã e Vilarinho, 
aprovada por unanimidade pela Comissão Municipal de Toponímia, na sua 
reunião de 31 de maio de 2021.
- Atribuído topónimo “Caminho do Vale do Meio”, sito em Ceira dos Vales, 
apresentada pela Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, aprovada por 
unanimidade pela Comissão Municipal de Toponímia, na sua reunião de 
31 de maio de 2021.
- Atribuído topónimo “Rua das Courelas”, sita na Cornaga, apresentada pela 
Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, aprovada por unanimidade pela 
Comissão Municipal de Toponímia, na sua reunião de 31 de maio de 2021.
- Atribuído Voto de Reconhecimento à Atleta Lousanense, Catarina Isabel 
Silva Amado, que na época desportiva 2020/2021 ao serviço do SL Benfi-
ca se sagrou Campeã Nacional de Futebol Feminino.
- Aprovado o Regulamento Municipal de Apoio à Natalidade e Adoção 
de Famílias Residentes no Concelho da Lousã, após consulta pública e 
audiência dos interessados.
- Aprovado projeto de Regulamento do Prémio Literário Carlos Carranca, 
após consulta pública e audiência dos interessados. 
- Ratificados apoios concedidos no mês de Maio pela Unidade de Inter-
venção Social e Saúde, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a Situa-
ções de Emergência Social.
- Aprovada celebração do Protocolo com a Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil, nos termos do qual o município, enquanto entida-
de detentora do Corpo de Bombeiros Municipais da Lousã, disponibiliza 
um veículo destinado a integrar o Serviço de Brigadas de Aeródromo/
Serviço Básico de Salvamento e Luta Contra Incêndios.
- Autorizada a abertura de procedimento concursal para recrutamento de 
1 técnico superior (área de Engª Geográfica/Civil/Topográfica) a afetar ao 
Balcão Único do Prédio (BUPi).
-Divisão de Obras Municipais e Ambiente:
-Proc.º 03/2019 - Empreitada de “Requalificação da Praça Luís de Camões 
e Rua Dr. Henrique Figueiredo - Aprovação de Trabalhos Complementares.
-Proc.º 04/2019 - Empreitada de “Requalificação da Av. S. Silvestre 
e Rua Prof. António Batista de Almeida” - Aprovação de Trabalhos 
Complementares.

21 de junho
- Dado conhecimento à Câmara Municipal da Tomada de Posição conjunta 
do Órgão de Gestão DLBC Rural - Dueceira 2020 e Assembleia Geral da 
Dueceira, remetida à Exma. Senhora Ministra da Coesão Territorial, Sra. 
Professora Ana Abrunhosa e à Exma. Senhora Presidente da CCDRC e Co-
missão Diretiva do Centro 2020, Dra. Isabel Damasceno, apelando para 

que exista um novo reforço dos montantes destinados ao +CO3SO Empre-
go - componentes Interior e Empreendedorismo Social - o qual corres-
ponda ao apoio financeiro a todas as candidaturas aprovadas com mérito.
- Aprovado Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Doutor João 
Poiares da Silva.
- Ratificado o Despacho datado de 10 de junho 2021, referente à aprova-
ção da nova Minuta de Acordo, que adita ao Protocolo celebrado com a 
APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, S.A.
- Aprovada a repartição de encargos/assunção de encargos plurianuais re-
lativo ao financiamento do serviço intermunicipal e inter-regional no âmbito 
Acordo de Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo dos Contra-
tos Interadministrativos de Delegação das Competências dos municípios.
- Aprovada a Prestação de Contas do ano de 2020.
- Aprovada a Prestação de Contas Consolidadas do ano de 2020.
- Aprovada a 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2021.
- Aprovada a repartição de encargos/assunção de encargos plurianuais 
para aquisição de energia elétrica (instalações e iluminação pública) por 
um período de 15 meses.
- Aprovada a alteração do Regulamento Municipal de Ocupação do Espa-
ço Público e Publicidade do Município da Lousã.
- Aprovada a alteração do contrato de comodato celebrado entre o Muni-
cípio da Lousã e a EMEQUATRO - Educação e Serviços Ldª.
- Aprovada a a não participação do Município da Lousã no aumento do 
capital social da Sociedade EMEQUATRO - Educação e Serviços Ldª.
- Atribuído financiamento às Associações Culturais, Recreativas e Juvenis 
do Concelho da Lousã.
- Aprovados os valores da Ação Social Escolar para o ano letivo 2021/2022.
- Aprovada a celebração de novo protocolo de colaboração com o 
Agrupamento de Escolas da Lousã, no âmbito da Rede de Bibliotecas da Lousã.
-Bombeiros Municipais da Lousã:
-A remeterem o mapa do Dispositivo Municipal referente ao mês de maio 
de 2021. Para ratificação.
-A remeterem o mapa da Equipa de Combate a Incêndios referente ao 
mês de maio de 2021. Para ratificação
-Divisão de Planeamento Urbanístico e Regeneração Urbana:
-Requerente: Jorge Manuel Fernandes de Almeida Serra
Pedido de renovação de isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis ao 
abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais;
Local: Rua Viscondessa do Espinhal, nº 4 - Lousã, freguesia da Lousã 
e Vilarinho
Requerimentos nº 1067 e nº 2272 de 02/02/2021 e 16/02/2021, respeti-
vamente.
-Requerente: Maria Joana Dias Ruas Silva Sequeira
Pedido de renovação de isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis ao 
abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais;
Local: Rua Viscondessa do Espinhal, nº 4 - Lousã, freguesia da Lousã 
e Vilarinho
Requerimentos nº 1156, nº 2207, nº 2472 e nº 2952 de 04/02/2021, 
24/02/2021, 02/03/2021 e 10/03/2021, respetivamente.
-Requerente: Maria Luísa Duarte Pinto Ângelo Correia Agostinho
Pedido de renovação de isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis ao 
abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais;
Local: Rua Viscondessa do Espinhal, nº 4 - Lousã, freguesia da Lousã 
e Vilarinho
Requerimentos nº 2077, nº 2501, nº 2872, nº 3435, nº 3758 e nº 4262 
de 03/03/2021, 09/03/2021, 22/03/2021, 31/03/2021 e 13/04/2021, 
respetivamente.

5 de julho 
- Aprovada isenção de taxas à Senhora D. Luciana Martins Lopes Esteves, 
pela ocupação da via publica com roulotte de farturas, pipocas e outros, 
junto ao Parque Municipal de Exposições
- Aprovada a aceitação da doação feita pela artesã lousanense, Filo-
mena Gomes, de bonecas para o espólio do Museu Etnográfico Dr. 
Louzã Henriques.
- Aprovada a aceitação da doação feita pela Senhora D. Maria Amélia Fer-
reira Martins Lopes, de um conjunto de peças de louça para o espólio do 
Museu Etnográfico Dr. Louzã Henriques.
-Correspondência:
-Agrupamentos de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte, a dar co-
nhecimento à Câmara Municipal da escala de serviço dos Delegados de 
Saúde/Médicos de Saúde Pública do ACES PIN, para o período entre 
14.06.2021 a 19.07.2021
-Divisão de Planeamento Urbanístico e Regeneração Urbana
-Requerimento nº 6649 de 15 de junho de 2021, em que José Filipe Ferreira 
de Matos Fernandes solicita a emissão de certidão de parecer sobre cons-
tituição de compropriedade do prédio sito em Covas da Moura, freguesia 
da Lousã e Vilarinho. 
-Requerimento nº 6650 de 15 de junho de 2021, em que José Filipe Ferreira 
de Matos Fernandes solicita a emissão de certidão de parecer sobre cons-
tituição de compropriedade do prédio sito em Covas da Moura, freguesia 
da Lousã e Vilarinho
-Requerimento nº 6651 de 15 de junho de 2021, em que José Filipe Ferreira 
de Matos Fernandes solicita a emissão de certidão de parecer sobre cons-
tituição de compropriedade do prédio sito em Covas da Moura, freguesia 
da Lousã e Vilarinho
-Requerimento nº 6449 de 14 de junho de 2021, em que Manuel de Sousa 
- Cabeça de Casal solicita a emissão de certidão de parecer sobre cons-
tituição de compropriedade do prédio sito em Casal de Espírito Santo, 
freguesia da Lousã e Vilarinho

19 de julho
- Dado conhecimento despacho datado de 5 de julho de 2021, refe-
rente 8ª Alteração ao Orçamento e 8ª Alteração às Grandes Opções 
do Plano de 2021.
- Dado conhecimento à Câmara Municipal da Hasta Pública de alienação 
de prédios urbanos do domínio privado do Município da Lousã.
- Atribuído apoio financeiro à Comissão de Melhoramentos de Vale de No-
gueira no montante de 3.000,00 €.
- Ratificada autorização da abertura de procedimento concursal para re-
crutamento de 1 técnico superior (área de Engª Geográfica/Civil/Topo-
gráfica) a afetar ao Balcão Único do Prédio (BUPi)/Alteração da delibera-
ção da Câmara Municipal de 07/06/2021.
- Aprovada alteração da Estrutura Orgânica Municipal - Criação das Uni-
dades Orgânicas Flexíveis.
- Aprovada errata referente à Prestação de Contas do ano de 2020/
Relatório de Gestão.
- Atribuído Voto de Reconhecimento ao Ciclista Lousanense Fábio 
Fernandes, que se sagrou Campeão Nacional de Contrarrelógio na 
categoria de Sub-23 obtidos nos Campeonatos Nacional de Contrar-
relógio, organizado pela Federação Portuguesa de Ciclismo, no dia 18 
de junho de 2021 em Vila Velha de Rodão.
- Atribuído Voto de Reconhecimento a Gabriel Lopes (Campeão Zonal 
aos 200 e 400 metros Estilos Absoluto e nadador masculino com melhor 
performance); Camila Rebelo (Campeã Zonal aos 50, 100 e 200 metros 
Costas Absoluto) e Dânia Simões (Campeão Zonal aos 200 e 400 metros 
Estilos no Escalão de Juvenis B) pelos resultados obtidos no Campeonato 
Zonal de Juvenis, Juniores e Absolutos de piscina longa, organizado pela 
Federação Portuguesa de Natação e Associação de Natação Centro Norte 
de Portugal nos dias 29 e 30 de maio de 2021.
- Atribuído Voto de Reconhecimento a Daniel Pombo que se sagrou Cam-
peão Nacional de Downhill - 2021 na Categoria de Master - 30 Masculino, 
no Campeonato Nacional de Downhill, organizado pela Federação Portu-
guesa de Ciclismo, no dia 11 de julho em Porto de Mós.
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- Atribuído Voto de Reconhecimento a Margarida Bandeira que se sagrou 
Campeã Nacional de Downhill - 2021 na Categoria de Elite Feminino, no 
Campeonato Nacional de Downhill, organizado pela Federação Portugue-
sa de Ciclismo, no dia 11 de julho em Porto de Mós.
- Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Gonçalo Bandeira que se 
sagrou Campeão Nacional de Downhill - 2021 na Categoria de Elite Mas-
culino, no Campeonato Nacional de Downhill, organizado pela Federação 
Portuguesa de Ciclismo, no dia 11 de julho em Porto de Mós.
- Atribuído Voto de Reconhecimento a Raquel Ferreira que se sagrou Vice-
-Campeã Nacional de Downhill - 2021 na Categoria de Elite Feminino, no 
Campeonato Nacional de Downhill, organizado pela Federação Portugue-
sa de Ciclismo, no dia 11 de julho em Porto de Mós.
- Atribuído apoio financeiro à ARCIL - Associação para a Recuperação de 
Cidadãos Inadaptados da Lousã, no montante de 750,00 € para a realiza-
ção das Colónias de Férias de Verão do ano de 2021.
-Processo Disciplinar:
-Decisão de processo disciplinar n.º1/2021.
-Divisão de Obras Municipais e Ambiente:
-Processo nº 11/2021 - Empreitada de Requalificação da Escola Secundá-
ria da Lousã - Aprovação dos erros e omissões - Para ratificação.

2 de agosto
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado do dia 
27 de julho de 2021, referente à aprovação da 9ª Alteração ao Orça-
mento e 9ª alteração às GOP.
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do procedimento de hasta 
pública de alienação de viaturas municipais.
- Aprovada comparticipação financeira à Dueceira - Associação do Ceira e 
Dueça, no valor de 2.183,82 € referente comparticipação do autofinancia-
mento da candidatura “Terras da Chanfana (valorização da marca territorial).
- Aprovada comparticipação financeira à Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra, no valor de 5.547,08 € referente ao Projeto 18 “Refor-
ço das Capacidades de Adaptação às Alterações Climáticas
- Ratificado protocolo com a ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento 
Turístico das Aldeias do Xisto, a Associação Dark Sky, o Turismo do Centro 
de Portugal, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e os mu-
nicípios de Pampilhosa da Serra, Alvaiázere, Arganil, Castanheira de Pera, 
Castelo Branco, Covilhã, Figueiró dos Vinhos, Fundão, Góis, Lousã, Miran-
da do Corvo, Oleiros, Oliveira do Hospital, Pedrogão Grande, Penacova, 
Penela, Proença-a-Nova, Sertã, Tábua e Vila de Rei, de forma a reforçar a 
cooperação para a implementação do Projeto Dark Sky Aldeias do Xisto.
-Ratificada assinatura da primeira adenda ao contrato interadministrativo 
de delegação de competências celebrado com a Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Coimbra, cujo objeto é a execução do Programa de 
desenvolvimento da Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às 
alterações Climáticas - “Projeto Rio Ceira”.
- Ratificado o contrato-programa, celebrado com o Instituto da Con-
servação da Natureza e das Florestas, I.P. e com a Direção Geral do 
Território, no âmbito do financiamento para a realização do investi-
mento, designado por “Transformação da Paisagem dos Territórios de 
Floresta Vulneráveis”, enquadrado na Componente “C08 - Florestas” 
do Plano de Recuperação e Resiliência.
- Atribuído apoio financeiro à Associação Louzan Natação no valor de 
5.762,00 € destinado assegurar o funcionamento da Piscina Carlos 
Reis nos meses de verão. 
- Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Gonçalo Bandeira que 
venceu a edição de 2021 da Taça de Portugal de Downhill.
- Atribuído Voto de Reconhecimento à atleta Margarida Bandeira que 
venceu a edição de 2021 da Taça de Portugal de Downhill.
- Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Brett Wheeler que obteve 
o segundo lugar na edição de 2021 da Taça de Portugal de Downhill.
- Atribuído Voto de Reconhecimento às duplas de atletas do Lousã Volley 
Clube, Gabriel Soares e Afonso Santos - Escalão de Infantis Masculinos, 
Lara Marques e Lia Sanches - Escalão de Infantis Femininos, Bárbara Jeróni-
mo e Vânia Dias - Escalão de Cadetes Femininos, Inês Quaresma e Márcia 
Alvarinhas - Escalão de Juniores Femininos que se sagraram campeãs 
Regionais, na época desportiva 2020/2021 no Campeonato Regional 
de Voleibol de Ar Livre “Kinder Cup.”
- Ratificados os apoios concedidos no mês julho pela Unidade de In-
tervenção Social e Saúde, no âmbito das Medidas de Apoio Pontual a 
Situações de Emergência Social.

16 de agosto 
- Aprovado suplemento de penosidade e salubridade aos trabalhado-
res do Município que desempenhem funções nos termos definidos no 
Orçamento de Estado para 2021.
- Aprovado apoio financeiro extraordinário ao Clube Desportivo Lou-
sanense no valor de 5 000€.
- Atribuído Voto de Reconhecimento à atleta Camila Rebelo, da As-
sociação Louzan Natação, que se sagrou campeã nacional nos 200 
metros costas e vice-campeã nacional nos 50 e 100 metros costas.
- Atribuído Voto de Reconhecimento a diversos atletas da Associação 
Louzan Natação pelos relevantes resultados obtidos nos Campeonatos 
Regionais de Infantis, Juvenis e Absolutos, que decorreram em Coimbra, 
entre os dias 9 e 11 de julho.
- Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Lousanense Fernando Ne-
ves que, em representação da equipa do Instituto Politécnico de Coimbra 
(IPC) se sagrou campeão nacional de sevens, na modalidade de Rugby.
- Atribuído Voto de Reconhecimento à equipa de cadetes femininos 
do Lousã Volley Clube que se sagrou campeã inter-regional na pre-
sente época desportiva.
- Atribuído apoio financeiro à ARCIL-Associação para Recuperação de 
Cidadãos Inadaptados da Lousã no montante de 60.000,00 € para 
apoio às estruturas de ensino diferenciado/estruturado/Centro de 
Atividades de Tempos Livres (CATL) do Agrupamento de Escolas da 
Lousã, entre setembro de 2021 e agosto de 2022.
- Atribuído apoio financeiro à ARCIL-Associação para Recuperação de 
Cidadãos Inadaptados da Lousã no montante de 20.050,00 € para o 
desenvolvimento de iniciativas destinadas à infância e juventude, no-
meadamente projetos como as “Férias Ativas”, “Toque & Tom” e “Ofici-
na de Segurança”, entre setembro de 2021 e agosto de 2022.
- Atribuído apoio financeiro à ACTIVAR - Associação de Cooperação da 
Lousã no montante de 77.600,00 €, à Associação Recreativa Cultural e 
Social das Gândaras no montante de 8.280,00 € e ao Centro Paroquial de 
Solidariedade Social da Freguesia de Serpins no montante de 16.560,00 
€, no âmbito das AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família do ano 
letivo 2021/2022, entre setembro e dezembro de 2021.
- Aprovados protocolos de colaboração com a ARCIL - Associação para 
Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã e com o Centro Paro-
quial de Solidariedade Social da Freguesia de Serpins no âmbito dos CATL 
- Centros de Atividades de Tempos Livres, para a cedência de instalações 
e equipamento.
- Aprovado início de procedimento de alteração do Regulamento Munici-
pal para Atribuição de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior.
- Aprovado Projeto de Regulamento de Saúde e Bem-Estar Animal do 
Município da Lousã.
- Ratificada isenção das taxas relativas à entrada na Piscina Parque 
Carlos Reis, no âmbito do Dia Internacional da Juventude, aos utentes 
com idades até aos 30 anos.
-Bombeiros Municipais:
-A remeterem o mapa do Dispositivo Municipal referente ao mês de 
julho de 2021. Para ratificação.
-A remeterem o mapa relativo às Equipas de Combate à Incêndios refe-
rente ao mês de julho de 2021. Para ratificação

31 de agosto
- Aprovadas taxas de IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis, a cobrar 
em 2022.
- Aprovada participação variável no IRS a aplicar aos rendimentos do 
ano de 2022.
- Aprovado o lançamento de derrama, a cobrar em 2022.
- Aprovada a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, a cobrar em 2022.
- Aprovada a 2ª Revisão ao Orçamento e da 2ª Revisão às Grandes 
Opções do Plano - 2021.
- Ratificada a assinatura do protocolo de Parceria entre o Instituto Poli-
técnico de Coimbra - IPC e a Câmara Municipal da Lousã, no âmbito da 
candidatura ao AVISO 01/PRR/2021 - “Manifestações de Interesse” para 
os Programas “Impulso Jovens STEAM” e “Impulso Adultos”, a financiar no 
âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.
- Ratificado despacho de 20 de agosto de 2021, referente à isenção 
de taxas relativas à realização do SUNSET - Convívio de Jovens com 
música ao vivo, promovido pela Associação Juvenil ARAUZ.
- Divisão de Obras Municipais e Ambiente:
- Procedimento de Concurso Público 10/2021

6 de setembro
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 31 
de agosto de 2021, referente à aprovação da 10ª Alteração ao Orça-
mento e à 10ª Modificação às Grandes Opções do Plano/Ano de 2021.
- Aprovada isenção de pagamento das taxas de licenciamento de ins-
talação do “Super Circo,” nos fins-de-semana de 17 a 19 de setembro 
e de 24 a 26 de setembro de 2021, na Lousã
- Aprovada a atribuição de apoio financeiro à Associação Recreativa 
Cultural e Social das Gândaras no montante de EUR: 3.500,00 para 
beneficiação de instalações. 
- Aprovado o Relatório do período de participação preventiva da 1ª 
Alteração à 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal da Lousã.
- Atribuído apoio financeiro adicional à ATIVAR - Associação de Coo-
peração da Lousã, no montante de EUR: 420,00, no âmbito do projeto 
“Estágios Experimenta+2021,” (aditamento à deliberação da Câmara 
Municipal de 17.05.2021).
- Atribuídos apoios concedidos no mês de agosto de 2021, pela Uni-
dade de Intervenção Social e Saúde, no âmbito das Medidas de Apoio 
Pontual a Situações de Emergência Social.

20 de setembro 
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 
14.09.2021, referente à aprovação da 11ª Alteração ao Orçamento e da 11ª 
Alteração às Grandes Opções do Plano de 2021.
- Aprovado Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Dr. Jorge Sampaio.
- Ratificado Protocolo celebrado com o Instituto Politécnico de Coimbra, no 
âmbito da implementação de um Gabinete de Inovação Regional - @GIR.
- Aprovada aquisição - fornecimento de energia elétrica (serviços e ilumi-
nação pública) -Autorização prévia para repartição de encargos plurianuais.
- Atribuído apoio financeiro no valor global de 147.850,00 € às asso-
ciações desportivas do Concelho para prossecução das atividades da 
época desportiva 2021/2022.
- Aprovada a celebração de um Acordo de Colaboração entre o Mu-
nicípio da Lousã e a Associação Louzan Natação, no montante de 
214.674,65 €, destinado a assegurar e dinamizar o funcionamento da 
Piscina Municipal e a realização dos projetos “Férias Ativas”, “Oficina 
de Segurança”, “Lousã a Mexer +”, “Toque & Tom” e Marcha e Corrida.
- Atribuído apoio financeiro ao Lousã Volley Clube no montante de 
12.315,00 € destinado a apoiar despesas de transportes das atividades 
realizadas na época 2020/2021, em substituição do apoio constante no 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2020/2021 celebra-
do em 12.05.2021, destinado à mesma finalidade
- Atribuído apoio extraordinário às Associações Recreativas do Concelho 
da Lousã que se viram privadas, em função da pandemia, da sua atividade 
regular/Retificação da deliberação de 07.06.2021.
- Atribuído apoio financeiro no valor de 25.000,00 €(vinte e cinco mil eu-
ros) à ADIC - Associação de Defesa do Idoso e da Criança de Vilarinho 
para a edificação do Lar de Idosos.
- Aprovado projeto de Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes 
do Ensino Superior Residentes no Município da Lousã.
- Atribuído apoio financeiro à Associação de Recreio, Cultura e Progresso 
da Valada no valor de 300,00 €, destinado a despesas de funcionamento 
e à realização de exposição evocativa dos incêndios de 2017
-Bombeiros Municipais da Lousã:
-A remeterem o mapa do Dispositivo Municipal referente ao mês de 
agosto de 2021. Para ratificação.
-A remeterem o mapa da Equipa de Combate a Incêndios referente ao 
mês de agosto de 2021. Para ratificação.
-Divisão de Obras Municipais e Ambiente:
-Relatório Final - Procedimento de Concurso Público nº 11/2021
Requalificação e Acessibilização da Piscina Nossa Senhora da Piedade - 
Revisão de preços.
-Divisão de Planeamento Urbanístico e Regeneração Urbana:
-Proposta de operação de loteamento de iniciativa municipal - perío-
do de discussão pública.
-Proc. nº 227/2021, requerimentos nº 9623 e o nº10243 de 27.08.2021 e 
14.09.2021, respetivamente, em que o requerente, Fernando Manuel de 
Almeida Barata, solicita a emissão de certidão de parecer sobre a consti-
tuição de compropriedade

6 de outubro
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 
22.09.2021, referente à aprovação da 12ª Alteração ao Orçamento e da 
12ª Alteração às Grandes Opções do Plano de 2021.
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do Relatório sobre a execução 
do Fundo Municipal de Apoio à Atividade Empresarial - COVID-19. 
- Dado conhecimento à Câmara Municipal da carta remetida pelo Senhor 
Coordenador da Task Force, Vice-almirante Gouveia e Melo, dirigida aos 
Autarcas sobre o processo de vacinação contra a COVID 19 em Portugal.
- Ratificados os apoios concedidos no mês de setembro de 2021, pela 
Unidade de Intervenção Social e Saúde, no âmbito das Medidas de Apoio 
Pontual a Situações de Emergência Social.

15 de outubro 
- Aprovada a delegação de competências da Câmara Municipal no Pre-
sidente da Câmara.
- Aprovada a fixação do número adicional de vereadores a tempo inteiro.
- Aprovado seguro de acidentes pessoais dos membros da Câmara 
Municipal.
- Ratificado seguro de acidentes pessoais dos membros da Câmara 
Municipal.
- Aprovada a fixação do horário de funcionamento da atividade comercial 
de comércio de produtos alimentares de bebidas não alcoólicas, por meio 
de máquinas de vending (estabelecimentos comerciais automatizados).
- Aprovado o início do procedimento de alteração ao Regulamento dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e 
de Prestação de Serviços do Município da Lousã.
- Aprovada a transferência financeira para financiamento da tarifa bonifica-
da relativa à prestação dos serviços de abastecimento público de água, 
de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos aprovada no 
âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à situação epide-
miológica da COVID19 no ano de 2021/meses de abril a agosto de 2021.
- Aprovada a transferência financeira para financiamento da tarifa social 
aplicável aos utilizadores domésticos dos serviços de abastecimento de 

água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urba-
nos, referente aos meses de maio a agosto de 2021, de acordo com o 
Decreto-Lei nº147/2017, de 5 de dezembro.
- Aprovada a alteração da deliberação da Câmara Municipal de 
20.09.2021, relativa à atribuição de apoio financeiro às Associações 
Desportivas do Concelho.
- Atribuído apoio financeiro no valor de 500,00 € ao Clube Escape Livre 
que irá organizar entre os dias 15 e 17 de outubro o “XVIII Off Road Bridges-
tone / First Stop - Centro de Portugal.”
- Aprovada a isenção de taxas a aplicar na utilização do Parque Muni-
cipal de Exposições à organização do evento de ciclismo de estrada 
”Lousã Granfondo Licor Beirão 2021,” a ter lugar nos dias 16 e 17 de 
outubro de 2021.
- Aprovada a parceria da Câmara Municipal da Lousã com a ABAE - As-
sociação Bandeira Azul da Europa, para que as Escolas do Concelho 
da Lousã possam inscrever-se no Programa ECO-ESCOLAS.  
- Aprovada a proposta de marcação das Reuniões Ordinárias da Câ-
mara Municipal.
-Bombeiros Municipais da Lousã:
-A remeterem o mapa do Dispositivo Municipal referente ao mês de 
setembro de 2021. Para ratificação.
-A remeterem o mapa da Equipa de Combate a Incêndios referente ao 
mês de setembro de 2021. Para ratificação.

25 de outubro
- Dado conhecimento à Câmara Municipal do despacho datado de 15 
de outubro de 2021, referente à aprovação da 13ª Alteração ao orça-
mento e da 13ª Alteração às Grandes Opções do Plano de 2021.
- Aprovada aquisição - fornecimento de energia elétrica (serviços e ilumi-
nação pública) -Autorização prévia para repartição de encargos plurianuais.
- Autorizada a abertura de procedimento para a celebração de um contra-
to de fornecimento de eletricidade, com encargo plurianual e a aprovar 
as peças do procedimento.
- Atribuído apoio financeiro, até ao montante máximo de 2.000 €, através 
da cedência de materiais, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da 
Lousã para remodelação da Capela do Porto da Pedra.
- Aprovada comparticipação financeira no montante de 504,22 € à CIM-RC 
- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, relativa ao Projeto 28 
- CEIIS - Centro Empreendedorismo de Impacto e Inovação Social.
- Aprovada comparticipação financeira no montante de 2.894,95 € à CIM-
-RC - Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, relativa ao 
Projeto 12 - Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
- Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta João Francisco Bernar-
do Pimentel, pelos resultados obtidos na Taça de Portugal na discipli-
na de Rumble Kids.
- Aprovado aditamento ao acordo de colaboração entre o Município 
da Lousã e a Associação Louzan Natação, celebrado em 22.09.2021, no 
montante de 660,00 €, tendo em vista incluir a dinamização das sessões 
de atividades físicas às parturientes do Concelho na Piscina Municipal, no 
âmbito do Programa de Apoio à Natalidade e Adoção. 
- Ratificado protocolo celebrado entre a Câmara Municipal da Lousã, a 
Associação de Patinagem de Coimbra e Clube Desportivo Lousanense - 
Secção de Patinagem no âmbito da realização do “1.º OPEN da APC 
+ Testes” nos dias 23 e 24 de outubro de 2021, nas instalações do 
Pavilhão Municipal n.1.
- Ratificada isenção de taxas à Associação de Patinagem de Coimbra, 
pela utilização das instalações Municipais.
- Aprovada isenção de taxas à Associação de Natação de Coimbra, pela 
utilização da Piscina Municipal no dia 8 de dezembro de 2021, para a reali-
zação do Torneio “1º Mergulho”. 
- Aprovados apoios a conceder, ao abrigo do PARHD - Programa de 
Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas, a duas famílias iden-
tificadas para a melhoria das suas habitações, através da concessão de 
materiais para obras de beneficiação, uma vez que as habitações têm 
comprometidas as condições mínimas de habitabilidade e de segurança.
-Correspondência:
-O Clube Escape Livre a agradecer à Câmara Municipal toda a colabora-
ção disponibilizada na realização do evento “XVIII Off Road Bridgestone / 
First Stop - Centro de Portugal.”
-Divisão de Planeamento Urbanístico e Regeneração Urbana:
-Requerimento nº 10417 de 21.09.2021, em que César Franqueira Hen-
riques solicita certidão de parecer sobre constituição de comproprie-
dade, sita em Chão da Oliveira, Foz de Arouce - Freguesia de Foz de 
Arouce e Casal de Ermio
-Requerimento nº 10444 de 21.09.2021, em que César Franqueira Hen-
riques solicita certidão de parecer sobre constituição de compro-
priedade, sita em Vale Estreito, Foz de Arouce - Freguesia de Foz de 
Arouce e Casal de Ermio.

2 de novembro
- Ratifcada a atribuição de um apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Fre-
guesia de Casal de Ermio, no montante de 6.413,33 €, através da cedência 
de materiais, para remodelação da Capela de Casal de Ermio.
- Ratificada a atribuição de um apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Fre-
guesia de Casal de Ermio, no montante de 6.413,33 €, através da cedência 
de materiais, para remodelação da Capela de Casal de Ermio.
- Aprovada a delegação de competências da Câmara Municipal no 
Presidente da Câmara, revogando a deliberação da reunião da Câma-
ra Municipal de 15.10.2021.
- Atribuído Voto de Reconhecimento ao Lousanense Francisco Serra que 
recentemente obteve a sua quinta internacionalização como árbitro de 
Rugby, ao arbitrar, na Bósnia Herzegovina, no dia 2 de outubro de 2021.
- Atribuído apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Serpins, no montante de 27.000.00 €, para funciona-
mento da instituição.
- Ratificados apoios concedidos no mês de outubro de 2021, pela Uni-
dade de Intervenção Social e Saúde, no âmbito das Medidas de Apoio 
Pontual a Situações de Emergência Social.

15 de novembro 
- Aprovada a designação dos representantes do município nas assem-
bleias gerais das empresas locais ou em quaisquer outras entidades em 
que o Município participe.
- Aprovada a autorização prévia para repartição de encargos plurianuais 
relativo à aquisição/fornecimento de energia elétrica (serviços/instala-
ções e iluminação pública) e revogação da deliberação 25.10.2021.
- Autorizada a abertura do procedimento para a celebração de um contra-
to de fornecimento de energia elétrica (instalações e iluminação pública), 
com encargo plurianual, a aprovar as peças do procedimento e revoga-
ção da deliberação de 25.10.2021.
- Aprovada a autorização prévia para repartição de encargos plurianuais 
relativo à aquisição/fornecimento de gás canalizado.
- Aprovada comparticipação financeira no montante global de 30.856,77 
€ à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), relativo 
ao Projeto 3: Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-
2021 (EEA Grants 2014-2021)
- Aprovada a não-aceitação da Transferência de Competências da Ação 
Social, para 2021, no âmbito do DL 55/2020, de 12 de agosto, e do Despa-
cho 9817-A/2021, de 8 de outubro.
- Atribuído Voto de Reconhecimento à atleta Lousanense Beatriz Cari-
nhas, que se sagrou Campeã Nacional de Judo na categoria de -40 Kg, 
no Campeonato Nacional de Juvenis, realizado no dia 6 de novembro 
de 2021, em Cernache.
-Correspondência
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25 de fevereiro
- Aprovado o Regulamento do Banco Local de Voluntariado da Lousã 
(BLVL);
- Retirada a apreciação e votação da delimitação da área de conten-
ção para a instalação de AL na aldeia do Talasnal;
- Aprovada a 2ª 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 Abas-
tecimento de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de 
Gestão de Resíduos Urbanos;
- Aprovada a 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano/
Ano 2021;
Aprovada a alteração ao Contrato de Financiamento no âmbito da Candi-
datura ao EEA Grants “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às 
alterações climáticas - “Projeto do Rio Ceira”;
- Aprovara a autorização, a celebração da adenda do Contrato Interadminis-
trativo com a CIM-RC, Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, 
que visa adaptar a delegação de competências já autorizada e celebrada, 
às modificações introduzidas no contrato de Mecanismo Financeiro do Es-
paço Económico Europeu 2014-2021 (EEA Grants 2014-2021);
- Aprovara para efeitos do artº 12º da Lei nº 43/90 de 10 de agosto que re-
gula o exercício do direito de petição da pronunciação sobre “petição pú-
blica a favor da saída do Município da Lousã da empresa APIN, E.I.M., SA”;
- Não aprovado o conteúdo global da petição pública baseada no artº 
13º, nº 1 da Lei nº 43/90 de 10 de agosto;

29 de abril
- Aprovada a ratificação da autorização prévia para repartição de encar-
gos plurianuais e para assunção de compromissos plurianuais referente à 
empreitada de Requalificação da Escola Secundária da Lousã;
- Aprovada a ratificação da autorização prévia para repartição de 
encargos plurianuais e para assunção de compromissos plurianuais 
referente às empreitadas de concretização do Plano de Ação de Mo-
bilidade Urbana Sustentável (PAMUS) - Construção da Rede Ciclável 
Urbana da Lousã - Zona Central;
- Aprovada a alteração da Organização dos Serviços Municipais;
- Aprovada o Aditamento às deliberações da Câmara Municipal de 
14/09/2020 e da Assembleia Municipal de 24/09/2020 referente à 
adesão do Município da Lousã 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, com 

o objetivo de integrar o Corpo Ativo e Comando dos Bombeiros do 
Concelho no referido tarifário;
- Aprovara a ratificação da alteração excecional do pagamento das 
bolsas do Ensino Superior;
- Aprovada a delimitação da área de contenção para a instalação de 
alojamento local na Aldeia do Talasnal;

29 de junho
- Aprovada a alteração ao Acordo de Financiamento das Atividades 
exercido ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de Delegação de 
Competências dos Municípios e financiamento do serviço intermunicipal 
e inter-regional;
- Aprovada a Prestação de Contas do ano de 2020;
- Tomado conhecimento da Prestação de contas do ano de 2020/
Relatório e parecer dos documentos de prestação de contas e Certi-
ficação Legal de Contas;
- Aprovada a Prestação de Contas Consolidadas do ano de 2020;
- Tomado conhecimento da Prestação de contas consolidadas do ano 
de 2020 e Certificação Legal de Contas;
- Aprovada a 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2021;
- Aprovado o Regulamento Municipal de Apoio à Natalidade e Adoção 
de Famílias Residentes no Concelho da Lousã, após consulta pública e 
audiência dos interessados;
- Aprovado o Regulamento do Prémio Literário Carlos Carranca, após 
consulta pública e audiência dos interessados;
- Aprovada a alteração do Regulamento Municipal de Ocupação do 
Espaço Público e Publicidade do Município da Lousã;
- Aprovada a repartição de encargos/assunção de encargos pluria-
nuais para aquisição de energia elétrica (instalações e iluminação pú-
blica), por um período de 15 meses;
- Aprovada a alteração do contrato de comodato celebrado entre o Muni-
cípio da Lousã e a EMEQUATRO - Educação e Serviços, Ld.ª;
- Aprovada a não participação do Município da Lousã no aumento do 
Capital Social da Sociedade EMEQUATRO - Educação e Serviços, Ld.ª;

9 de setembro
- Aprovada a errata referente ao Relatório de Gestão - Prestação de 
Contas do ano de 2020;
- Aprovada a 2ª Revisão ao Orçamento e da 2ª Revisão às Grandes 
Opções do Plano - 2021;
- Tomado conhecimento da Informação do Revisor Oficial de Contas 
(ROC), sobre o Relatório referente ao primeiro semestre;
- Aprovadas as taxas de IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis, a co-
brar em 2022;
- Aprovada a participação variável no IRS a aplicar aos rendimentos 
do ano de 2022;
- Aprovado o lançamento de derrama, a cobrar em 2022;
- Aprovada a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, a cobrar em 2022;
- Aprovado o Projeto de Regulamento de Saúde e Bem-Estar Animal 
do Município da Lousã; 

11 de Outubro
- Eleita a Mesa da Assembleia Municipal;
 Eleito um Presidente de Junta de Freguesia efetivo e de um Presiden-
te de Junta suplente, nos termos do nº 2, do artigo 6º dos Estatutos 
da Associação Nacional de Municípios Portugueses;
- Eleitos quatro representantes efetivos e de um suplente da Assem-
bleia Municipal para integrar a Assembleia Intermunicipal da Comuni-
dade Intermunicipal da Região de Coimbra;
- Designados os Grupos Municipais, da Assembleia Municipal, bem como 
das suas direções, para cumprir com o estipulado no artigo 46ºB da Lei 
5-A/2002 e dos 50º e 51º do regimento da Assembleia Municipal;
- Constituido um grupo de trabalho para rever o regimento da As-
sembleia Municipal;

15 de dezembro
- Aprovada a proposta para alterar o nº. 5 do artigo 19º e do nº. 1 do artigo 
25º e Anexos do Regimento da Assembleia Municipal;
- Designados dois representantes das freguesias do concelho para a 
Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, a fim de 
cumprir com o estipulado na alínea b) do nº. 3 do artigo 29º do De-
creto-Lei nº. 82/2021 de 13 de outubro;
- Designados representantes da Assembleia Municipal de cada Partido 
para o Conselho Municipal de Juventude;
- Aprovada a proposta de ratificação da autorização para a assunção de 
compromissos plurianuais no procedimento de contratação de “Forneci-
mento de energia elétrica (instalações e iluminação pública - 2021-09-20);
- Aprovada a proposta de ratificação da autorização para a assunção de 
compromissos plurianuais no procedimento de contratação de “Forneci-
mento de energia elétrica (instalações e iluminação pública - 2021-11-15);
- Aprovada a autorização prévia para repartição de encargos pluria-
nuais relativo à aquisição e fornecimento de gás canalizado;
- Aprovada a não-aceitação da Transferência de Competências da 
Ação Social para o ano de 2021;
- Eleito um Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Conselho 
Municipal da Educação da Lousã;
- Eleito um autarca da freguesia para integrar o Conselho Cinegético 
Municipal, para o quadriénio de 2021/2025;
- Designados três representantes para integrar a Comissão Municipal 
da Toponímia, no quadriénio de 2021-2025;
- Aprovadas as Demonstrações Previsionais (Orçamento e Grandes 
Opções do Plano) para o ano de 2022;
- Aprovada a reestruturação da Organização dos Serviços Municipais 
para o ano de 2022;
- Aprovado o Mapa de Pessoal para o ano de 2022;
- Aprovado o Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do En-
sino Superior Residentes no Município da Lousã;
- Aprovar a retificação do Regulamento de Saúde e Bem-Estar Animal 
do Município da Lousã;
- Designados quatro cidadãos de reconhecida idoneidade para cons-
tituir o Conselho Municipal de Segurança.

-O Instituto Nacional de Emergência Médica a agradecer toda a colabo-
ração prestada pela Câmara Municipal na cedência do espaço do Aeró-
dromo Municipal da Lousã, bem como a logística associada que permitiu 
a realização dos cursos de Condução Defensiva no âmbito do Concurso 
Público TEPH/2021.

6 de dezembro 
- Aprovadas as Demonstrações Previsionais (Orçamento e Grandes Op-
ções do Plano) para o ano de 2022.
- Aprovado o Mapa de Pessoal para o ano de 2022.
- Aprovada a alteração da organização dos Serviços Municipais para 
o ano de 2022.
- Aprovada a Constituição dos Fundos de Maneio para o ano de 2022.
- Deliberado remeter à Assembleia Municipal a designação de três 
representantes para integrar a Comissão Municipal da Toponímia, no 
quadriénio de 2021. 
- Atribuído Voto de Reconhecimento às atletas Ana Catarino e Cândida 
Cabecinha e aos atletas Francisco Gonçalves e Miguel Carvalho e Miguel 
Carvalho do CABRIL - Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva 
da Lousã - Serpins, pelos resultados obtidos no Campeonato da 3ª Divi-
são Nacional de Badminton.
- Atribuído Voto de Reconhecimento à equipa Sénior Masculina do CABRIL 
- Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva da Lousã - Serpins, 
que se sagrou Vice-Campeã Nacional na presente época desportiva.
- Atribuído Voto de Reconhecimento a Gabriel Lopes, Camila Rebelo, Leo-
nor Paiva, Afonso Costa e Mariana Rosa da Associação Louzan Natação/
Efapel, pelos resultados obtidos no Torneio Regional de Piscina Curta de 
Juniores e Seniores, organizado pela Federação Portuguesa de Natação e 
pela Associação de Natação do Centro de Portugal.
- Atribuído Voto de Reconhecimento a Gabriel Lopes e Camila Rebelo pelos 
relevantes resultados obtidos no Campeonato Nacional de Juniores e Se-
niores de Piscina Curta, organizado pela Federação Portuguesa de Natação.
- Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta Lousanense Márcio Ca-
rinhas, que se sagrou Campeão Nacional na categoria de -73kg/M3, 
no Campeonato Nacional de Veteranos, organizado pela Federação 
Portuguesa de Judo.
- Atribuído Voto de Reconhecimento ao atleta da Secção do Monta-
nha Clube Trail Running/Efapel, Jorge Manuel dos Santos Filipe, que 
se sagrou Campeão Nacional Sub-23 da Prova de 24 km, no dia 21 de 
novembro de 2021, em Pisão-Carvalhas, S. P. do Sul.
- Atribuído Voto de Reconhecimento ao piloto Lousanense Francisco Ven-
tura Carinhas que, na época desportiva 2021, se sagrou Campeão Ibérico 
e Campeão Nacional, na Classe de Aceleração de 125CC a dois tempos.
- Atribuído Voto de Reconhecimento aos atletas Eduardo Andrade e An-
dré Reber do CABRIL - Clube Academia de Badminton Regional e Inclu-
siva da Lousã - Serpins, que se sagraram Vice-Campeões Nacionais de 
Pares Homens Categoria D, na época desportiva 2021.
- Ratificados apoios concedidos no mês de novembro de 2021, pela Uni-
dade de Intervenção Social e Saúde, no âmbito das Medidas de Apoio 
Pontual a Situações de Emergência Social.
- Aprovado Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensi-
no Superior Residentes no Município da Lousã.
- Ratificada a isenção de taxas de ocupação da via pública no âmbito 
da realização do Mercado de Outono.
- Ratificada a isenção de taxas de ocupação da via pública para venda 
de farturas.

- Retificado o Regulamento de Saúde e Bem-Estar Animal do Municí-
pio da Lousã.
- Correspondência
Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal interior norte a dar conheci-
mento da escala de serviço dos Delegados de Saúde / Médicos de Saúde 
Pública do ACES PIN para o período entre 01.11.2021 a 07.03.2022.
- Direção do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Can-
cro a manifestar agradecimento pela colaboração no Peditório Nacional.
-Bombeiros Municipais da Lousã:
-A remeterem o mapa de despesas mensais comparticipadas por Disposi-
tivo Municipal referente ao mês de outubro de 2021.
-A remeterem o mapa de despesas mensais comparticipadas por Equipa 
de Combate a Incêndios referente ao mês de outubro de 2021.
-Divisão de Planeamento Urbanístico e Regeneração Urbana: 
-Processo nº19/2016, Caducidade da licença de obras - Feira dos 
Bois - Serpins.

20 de dezembro
- Aprovada comparticipação financeira à Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra, no âmbito do “Projeto 64 PART - Programa de Apoio 
à Redução Tarifária”, no valor de 2.048,95€.
- Aprovada comparticipação financeira à Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra no âmbito “Projeto 61 EDP/DPO - Encarregado de 
Proteção de dados Data Protection Officer”, no valor de 4.848,79 €.
- Aprovada comparticipação financeira à DUECEIRA - Associação de De-
senvolvimento do Ceira e Dueça, no âmbito do projeto “Trilhos da Natu-
reza da Serra da Lousã (2.ª fase) ”, no valor de 2.156,34 €.
- Aprovada comparticipação financeira à DUECEIRA - Associação de De-
senvolvimento do Ceira e Dueça no âmbito do projeto “3C - Cooperação 
em Circuitos Curtos”, no valor de 1.617,32€.
- Aprovada comparticipação financeira à DUECEIRA - Associação de 
Desenvolvimento do Ceira e Dueça no âmbito do “Protocolo de Coo-
peração entre a DUECEIRA e a Agência de Desenvolvimento Gardunha 
21”, no valor de 2.091,24€.
- Aprovada a transferência financeira para financiamento da tarifa bonifica-
da relativa à prestação dos serviços de abastecimento público de água, 
de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos aprovada no 
âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à situação epide-
miológica do COVID-19, referente ao mês de setembro de 2021.
- Aprovada a transferência financeira para financiamento da tarifa bonifica-
da relativa à prestação dos serviços de abastecimento público de água, 
de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos aprovada no 
âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à situação epide-
miológica do COVID-19, referente ao mês de setembro de 2021.
- Aprovadas datas das reuniões ordinárias da Câmara Municipal para 
ano de 2022.
- Aprovada 1ª Alteração à Operação de Loteamento da Área Industrial e 
Empresarial do Alto do Padrão.
- Aprovados protocolos de colaboração com a ACTIVAR - Associação 
de Cooperação da Lousã, com a Associação Recreativa Cultural e So-
cial das Gândaras e com o Centro Paroquial de Solidariedade Social 
da Freguesia de Serpins no âmbito das AAAF - Atividades de Anima-
ção 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 es-
tabelecimentos de ensino do Pré-escolar.   

- Aprovado acordo de cooperação a celebrar a partir do mês de janei-
ro de 2022, com a duração de um ano, com a Conferência Nossa Se-
nhora de Fátima da Paróquia de São Silvestre da Lousã, para a gestão 
do Centro de Recursos de apoio alimentar, com a atribuição um apoio 
financeiro no montante global de 12.500,00€ (doze mil e quinhentos 
euros) a liquidar em duodécimos mensais.
- Aprovado acordo de cooperação a celebrar com a Conferência 
Nossa Senhora do Socorro, com início mês de janeiro de 2022, com 
a duração de um ano, tendo como objetivo a gestão do Centro de 
Recursos de apoio alimentar de Serpins, com a atribuição um apoio 
financeiro no montante global de 3.500,00€ (três mil e quinhentos 
euros) a liquidar em duodécimos mensais em 2022.
- Aprovado acordo de cooperação a celebrar com o Centro Cristão 
Vida Abundante na Lousã, com a duração de um ano, com início mês 
de janeiro de 2022, tendo como objetivo a gestão do “Centro de Re-
cursos de apoio alimentar”, com a atribuição um apoio financeiro no 
montante global de 39.000,00€ (trinta e nove mil euros) a liquidar em 
duodécimos mensais, em 2022.
- Aprovada a alteração da modalidade da contribuição e alargamento do 
acordo com a Associação Dignitude.
-Atribuído Voto de Reconhecimento a Gabriel Lopes - 1.º classificado nos 
100 metros Costas e 200 metros Estilos - e a Camila Rebelo - 1.ª classificada 
nos 50 e 100 metros Costas que, em representação da AAC - Universidade 
de Coimbra, se sagraram Campeões Nacionais e Recordistas Universitários.
- Atribuído Voto de Reconhecimento a Diogo Ventura, que se sagrou Cam-
peão Nacional na categoria de absoluto / Elite no Campeonato Nacional 
de Enduro, organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal.
- Atribuído Voto de Reconhecimento a Francisca Henriques, que se 
sagrou Campeã Nacional na categoria “Promoção Senhoras”, no Cam-
peonato Nacional de Mini-Enduro, organizado pela Federação de Mo-
tociclismo de Portugal.
- Atribuído Voto de Reconhecimento à equipa Mista Sub-15, Ana Catarino, 
Cândida Cabecinha, Dinis Parreira, Francisco Gonçalves, Gaspar Ferreira, 
João Lima, Miguel Carvalho e Vasco Ribeiro, do Cabril - Clube Academia 
de Badminton Regional e inclusiva da Lousã - Serpins.
- Aprovado início de procedimento de elaboração do novo Regulamento 
do Cartão Jovem Municipal da Lousã.
- Aprovada comparticipação financeira à Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra no âmbito do “Projeto 25 - Sistema Integrado de Vi-
deovigilância para a Prevenção de incêndios Florestais nas CIM Viseu Dão 
Lafões e da Região de Coimbra”, no valor de 4.272,82 €.
- Atribuído apoio financeiro à Lousamel - Cooperativa Agrícola de Api-
cultores da Lousã, no valor de 3.000,00 €, destinado a: 500,00 € para 
apoio aos apicultores no processo de certificação e 2.500,00 € destinado 
a apoiar a compra de alimentos para as colónias de abelhas.
-Correspondência:
-Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. - Direção dos Serviços 
Farmacêuticos a dar conhecimento à Câmara Municipal das escalas de tur-
nos das farmácias comunitárias, do município de Lousã para o ano 2022.
-Júlia da Piedade Fernandes a requerer autorização para a transmissão 
do ossário n.º 24 do Cemitério Municipal. 
-Bombeiros Municipais da Lousã:
-A remeterem o mapa de despesas mensais comparticipadas por Disposi-
tivo Municipal referente ao mês de novembro de 2021.
-A remeterem o mapa de despesas mensais comparticipadas por Equipa 
de Combate a Incêndios referente ao mês de novembro de 2021.

DELIBERAÇÕES 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL




