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Acta n.º 25/2011

Reunião de Câmara realizada no dia 5 de Dezembro de 2011
-------------------------------------------------------------Aos cinco dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze, nesta Vila da
Lousã, no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala de Reuniões da Câmara
Municipal, reuniu ordinariamente o Executivo Camarário com a presença do
Senhor Presidente, Luís Miguel Correia Antunes e dos Senhores Vereadores,
Filipe José Soares, Ana Maria de Araújo Nunes, Nuno Alexandre Lopes Marques,
Hélder Bruno de Jesus Redes Martins, Ricardo Emanuel Soares Fernandes e
Carlos Alberto Seco Lopes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Às dez horas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, deu início aos trabalhos.
-------------------------------------------------------------1. Período antes da Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------1.1 - O Senhor Vereador Filipe Soares disse que o Município da Lousã, no âmbito
da Resolução de Conselho de Ministros n.º74/2008, se candidatou com sucesso ao
financiamento de EUR 1.000.000 (um milhão de euros) para efeitos de redução do
prazo médio de pagamentos aos fornecedores. --------------------------De acordo com os dados publicados na página electrónica da DGAL referentes aos
quatro últimos trimestres disponíveis, disse poder verificar que a Câmara da Lousã
em 31 de Dezembro de 2009 tinha um prazo médio de pagamento de 81 (oitenta e
um) dias, isto é ficou na margem dos 90 (noventa) dias, mas nos últimos trimestres
disponíveis o prazo tem sofrido agravamentos, passando para 95 (noventa e
cinco), 101 (cento e um) e 102 (cento e dois) dias respectivamente, sendo notória
a tendência para a sua subida. --------------------------------------Por isso perguntava ao Senhor Presidente se o mesmo tem dados mais recentes e
se esses dados apontam para uma continuação da subida ou, eventualmente, para
uma inflexão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Referindo-se ao projecto Metro-Mondego, disse que apesar do silêncio que
continua a existir por parte dos responsáveis oficiais, os últimos dados que
conseguiram recolher sobre o assunto permitem encarar o futuro do projecto com
um optimismo moderado. ------------------------------------------Disse que quer dos contactos que tem tido quer da aprovação pelo Parlamento
Europeu da possibilidade de os projectos dos fundos comunitários serem
financiados a 95% (noventa e cinco por cento) resulta da sua parte um optimismo
moderado para o futuro do projecto. ----------------------------------Disse ainda que decorridos que estão seis meses desde a eleição do actual
governo, não há motivos para se manter esta indefinição. Há estudos feitos e há
todas as condições objectivas e subjectivas para que se defina claramente o que
se pretende e que se dê uma resposta à população, pondo fim à angústia que se
apoderou da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------1.2 – A Senhora Vereadora Ana Araújo disse querer assinalar que hoje é o Dia
Internacional do Voluntariado e fazer uma menção aos 83 (oitenta e três)
voluntários que estão no Banco Municipal do Voluntariado e que têm sido de uma
disponibilidade enorme para as actividades que lhe têm sido propostas. -------Disse ainda que este fim de semana ocorreu a recolha de alimentos para serem
posteriormente distribuídos a famílias carenciadas e os voluntários vão estar neste
fim de semana na mostra de Artes e Ofícios para a recolha de brinquedos e
decoração da árvore de Natal e com o Projecto Miminhos dos Avós. ----------Quis ainda salientar a solidariedade do lousanenses, dado que na semana passada
na recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome, a Lousã mais uma vez
cresceu em quantidade de alimentos doados. ---------------------------1.3 – O Senhor Vereador Hélder Bruno disse que é de salientar a dinâmica do
Banco do Voluntariado que tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida
de quem mais necessita. -------------------------------------------Disse gostar de salientar um conjunto de eventos que decorreram durante o fim de
semana, nomeadamente ao nível do judo em que houve lugar a um torneio em que
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participaram 300 crianças e a Lousanimales também fez um concerto para
angariação de fundos o que é de assinalar. -----------------------------1.4 – O Senhor Presidente disse que para além de se congratular pela forma como
decorreu a recolha de alimentos e as actividades que estão a ser desenvolvidas no
âmbito do voluntariado e da solidariedade, gostaria de falar sobre três ou quatro
aspectos que sob o seu ponto de vista assumem alguma relevância. ----------O primeiro tem que ver com o Sorteio de Natal que a Câmara está a dinamizar
junto do comércio tradicional. ---------------------------------------Neste momento já aderiram à iniciativa 80 (oitenta) estabelecimentos. --------O segundo tem que ver com Mostra de Artes e Ofícios que decorrerá de 8 (oito) a
11 (onze) de Dezembro e o espectáculo do Paulo de Carvalho na próxima quarta
feira. ---------------------------------------------------------Quanto à questão dos prazos de pagamento disse ser um facto que houve uma
degradação em termos de atraso no pagamento aos fornecedores, no entanto há
que referir que há discrepância em algumas entidades na fórmula de cálculo. ---Em 30 (trinta) de Junho de 2011 (dois mil e onze) o atraso era de 101 (cento e um)
dias, mas de acordo com a informação dos serviços municipais, neste momento o
atraso estará nos 95 (noventa e cinco) dias, o que configura já uma ligeira
recuperação no prazo de pagamento aos fornecedores. --------------------Relativamente ao Metro – Mondego disse que reafirma que é tempo de o Governo
se definir.------------------------------------------------------Disse que como foi referido e bem, este projecto não precisa de mais estudos o
que se continua a exigir é que o Governo se decida, e que continuaremos a
defender a concretização do projecto Metro –

Mondego e esta filosofia de

serviço. -------------------------------------------------------1.5 - Informações do Senhor Presidente da Câmara: ----------------------O Senhor Presidente a informar que o Senhor Marcos Vaz Miguel desistiu de
arrendar o terreno à Câmara Municipal de acordo com a deliberação de Câmara de
três de Outubro de dois mil e onze, bem como solicitou à Câmara Municipal que
desocupe o mesmo, com brevidade. -----------------------------------
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. Documento que se dá por inteiramente
reproduzido ficando arquivado em pasta anexa a este livro de actas, (Doc. n.º 1
(um)). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Ordem do Dia:-------------------------------Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 - Propostas do Senhor Presidente da Câmara: ------------------------2.1.1

-

Projecto

de

Regulamento

dos

Horários

de

Funcionamento

dos

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Municipio da
Lousã. --------------------------------------------------------Este ponto foi retirado da Ordem do Dia. ------------------------------2.1.2 – Apoio para material escolar e livros no âmbito da Ação Social Escolar – 1º
Ciclo - 2ª Fase, para o ano letivo 2011/2012. ---------------------------A Câmara Municipal por votação nominal, deliberou por unanimidade dos
presentes, aprovar a proposta do Senhor Presidente para a atribuição do apoio
para material escolar e livros no âmbito da Ação Social Escolar – 1º Ciclo – 2ª
Fase, para o ano letivo 2011/2012. A despesa tem cabimento orçamental na
rubrica 0505/040802. Documento que se dá por inteiramente reproduzido ficando
arquivado em pasta anexa a este livro de actas, (Doc. n.º 2 (dois)).-----------2.1.3 – Protocolo de Colaboração a celebrar com a GCL – Associação Cultural do
Grupo de Concertinistas da Lousã.------------------------------------Lousã.
A Câmara Municipal por votação nominal, deliberou por unanimidade dos
presentes, aprovar a proposta do Senhor Presidente para a aprovação do
Protocolo de Colaboração a celebrar com a GCL – Associação Cultural do Grupo
de Concertinistas da Lousã, no âmbito da cedência de instalações. Documento que
se dá por inteiramente reproduzido ficando arquivado em pasta anexa a este livro
de actas, (Doc. n.º 3 (três)). ----------------------------------------2.1.4 – Parceria a celebrar com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).
(ABAE). -A Câmara Municipal por votação nominal, deliberou por unanimidade dos
presentes, aprovar a proposta do Senhor Presidente para a aprovação da parceria
a celebrar com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), no âmbito
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participação do Agrupamento de Escolas da Lousã e da Escola Profissional da
Lousã no Programa ECO-ESCOLAS. Documento que se dá por inteiramente
reproduzido ficando arquivado em pasta anexa a este livro de actas, (Doc. n.º 4
(quatro)). ------------------------------------------------------2.2 - Propostas do Senhor Presidente e do Senhor Vereador
Vereador Dr. Hélder Bruno
Martins: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2.1 – Protocolo a celebrar com a Academia de Motricidade Infantil. ---------Este ponto foi retirado da Ordem do Dia. ------------------------------2.2.2 – Atribuição de verba ao Agrupamento de Escolas da Lousã, referente ao
material pedagógico e didático, para
para o ano letivo 2011/2012. ----------------A Câmara Municipal por votação nominal, deliberou por unanimidade dos
presentes, aprovar a proposta do Senhor Presidente e do Senhor Vereador para a
atribuição de verba ao Agrupamento de Escolas da Lousã, referente ao material
pedagógico e didático, para o ano letivo 2011/2012. A despesa tem cabimento
orçamental na rubrica 0505/04050108. Documento que se dá por inteiramente
reproduzido ficando arquivado em pasta anexa a este livro de actas, (Doc. n.º 5
(cinco)). -------------------------------------------------------2.2.3 – Atribuição
tribuição de um financiamento extraordinário à ARCIL.
ARCIL. -------------A Câmara Municipal por votação nominal, deliberou por unanimidade dos
presentes, aprovar a proposta do Senhor Presidente e do Senhor Vereador para a
atribuição de um financiamento extraordinário à ARCIL, no valor de EUR 20.000,00
(vinte mil euros), no âmbito do apoio e acompanhamento aos alunos com
necessidades especiais de educação, para o ano letivo 2011/2012. Não participou
na discussão e aprovação a Senhora Vereadora Ana Araújo. A despesa tem
cabimento orçamental na rubrica 0505/040701. Documento que se dá por
inteiramente reproduzido ficando arquivado em pasta anexa a este livro de actas,
(Doc. n.º 6 (seis)). -----------------------------------------------2.2.4 – Atribuição de verba ao Agrupamento de Escolas da Lousã, no âmbito do
apoio a visitas de estudo
estudo a alunos carenciados. ---------------------------
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A Câmara Municipal por votação nominal, deliberou por unanimidade dos
presentes, aprovar a proposta do Senhor Presidente e do Senhor Vereador para a
atribuição de uma verba ao Agrupamento de Escolas da Lousã, no âmbito do apoio
a visitas de estudo a alunos carenciados, referente ao ano letivo 2008/2009, no
valor de EUR 3.896,30 (três mil, oitocentos e noventa e seis euros e trinta
cêntimos). A despesa tem cabimento orçamental na rubrica 0505/04050108.
Documento que se dá por inteiramente reproduzido ficando arquivado em pasta
anexa a este livro de actas, (Doc. n.º 7 (sete)). --------------------------2.3 - Correspondência: ----------------------------------------------------------------------------------------2.3.1 - Ana Sofia Santos, P´la Organização do Evento a cargo de um grupo
espontâneo de pessoas sem fins lucrativos, a solicitar à Câmara Municipal a
isenção de pagamento de taxas pela utilização do Cine-Teatro no próximo dia 21
de Janeiro de 2012, para a realização do concerto intitulado "Mais que uma vida:
Don´t worry, be Happy." -------------------------------------------A Câmara Municipal por votação nominal, deliberou por unanimidade dos
presentes, aprovar a isenção do pagamento de taxas. Documento que se dá por
inteiramente reproduzido ficando arquivado em pasta anexa a este livro de actas,
(Doc. n.º 8 (oito)).------------------------------------------------2.3.2 - Casa da Guiné Bissau, a solicitar à Câmara Municipal apoio para a
realização de um Jantar Solidário. ------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. Documento que se dá por inteiramente
reproduzido ficando arquivado em pasta anexa a este livro de actas, (Doc. n.º 9
(nove)). -------------------------------------------------------2.3.3 – Aquelespaço – Consultórios Médicos, Lda., a propor à Câmara Municipal
uma parceria para que todos os funcionários da Câmara possam usufruir de
descontos. -----------------------------------------------------A Câmara Municipal por votação nominal, deliberou por unanimidade dos
presentes, aceitar a proposta apresentada, bem como divulgar junto de todos os
colaboradores. Documento que se dá por inteiramente reproduzido ficando
arquivado em pasta anexa a este livro de actas, (Doc. n.º 10 (dez)). -----------
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2.3.4 – Associação Konkrets Solidário, a solicitar à Câmara Municipal a cedência
do Parque Municipal de Exposições para a realização da passagem de ano. -----A Câmara Municipal por votação nominal, deliberou por unanimidade dos
presentes, cobrar à entidade organizadora o valor de EUR 750,00 (setecentos e
cinquenta euros) e atribuir um subsídio no montante de EUR 750,00 (setecentos e
cinquenta euros) à ARCIL, no âmbito da campanha “ Ponha o seu nome no CEO.”
A despesa tem cabimento orçamental na rubrica 0102/040701. Não participou na
discussão e votação a Senhora Vereadora Ana Araújo. Documento que se dá por
inteiramente reproduzido ficando arquivado em pasta anexa a este livro de actas,
(Doc. n.º 11 (onze)). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Público: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valdemar Duarte Carvalhinho,
Carvalhinho residente em Casal de Ermio, na Rua do Rossio n.º
2 a queixar-se de que apesar de na sua rua não existir saneamento paga a
respectiva tarifa o que não considera que seja devido. --------------------Pelo Senhor Presidente foi dito que o assunto seria analisado pelos serviços da
autarquia e que depois o munícipe seria informado.------------------------ Joaquim José Novo,
Novo residente em Fonte Vidal a queixar-se de que apesar de na
sua rua não existir saneamento paga a respectiva tarifa o que não considera que
seja devido. ----------------------------------------------------Pelo Senhor Presidente foi dito que o assunto seria analisado pelos serviços da
autarquia e que depois o munícipe seria informado.------------------------ José
José Pires Bento em seu nome e da Firma Tempemfoco, Lda. a solicitar que lhe
sejam devolvidos os bens que não foram penhorados e que se encontram no Bar e
Restaurante do Parque Carlos Reis. ----------------------------------Pelo Senhor Presidente foi dito que tudo o que não constar no auto e penhora será
devolvido aos respectivos proprietários. --------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar às quinze horas, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou encerrada a reunião de que foi lavrada a presente acta que vai
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ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Luis Miguel Correia
Antunes e por mim António Carlos de Almeida Nunes na qualidade de Secretário. -------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal,

O Secretário,

--------------------------------------------------------------

