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  ATA Nº 28 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, pelas onze horas, na sede 

da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, reuniu o executivo da Junta de 

Freguesia, com a presença de António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena 

Gomes Correia, Aurélio da Costa Duarte Gonçalves, Augusto Manuel Fernandes 

Simões e António de Fátima Lima Gonçalves, com a seguinte 

Ordem do Dia 

01 – Participação do público  

02 – Correspondência 

03 – Informações do presidente 

04 – Trabalhos feitos e a realizar 

05 – Participação em reuniões/atividades 

06 – Pagamentos 

07 – Ofício UCC Arouce 

08 – Ajustes 

09 – Pareceres 

10 - Ocorrências A Minha Rua 

11 – Trabalho a favor da comunidade 

12 – Ordens de serviço 

13 – Processo de Vale de Neira 

14 – Reorganização dos serviços, obras e manutenção das viaturas 

15 – Ponto de situação da Festa de Natal 

16 – Reunião LousãMotores 

17 – Patinagem artística 

18 – Atendimento em Vilarinho 

O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes. 

01 – Participação do público  

Não havendo público presente, o presidente deu início à reunião. 

02 – Correspondência 

O presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de 

convite da Direção da Efeitardósia para a apresentação do espetáculo O Homem 

da Bicicleta, pelo Grupo de Teatro Barraca Preta, no dia vinte e nove de novembro; 

da direção da Sociedade Filarmónica Lousanense para o Sarau de Natal a realizar 

no dia treze e para a apresentação do CD do Coro Misto a realizar no dia 
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dezanove, no Cine Teatro da Lousã; para a inauguração da Escola nova, a realizar 

no dia dez; convocatória da Aflopinhal para a Assembleia Geral a realizar  no dia 

dezassete no Auditório da Biblioteca Municipal, no mês de dezembro. 

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa o executivo que foi assumida a reparação do 

telhado do edifício da delegação de Vilarinho, na parte cedida à ADIC, no valor total 

de oitocentos e cinquenta euros (850,00 €). Dá conta do agradecimento da Cláudia 

Faria pela cedência do transporte para a participação no Programa O Preço Certo 

no dia vinte e cinco de novembro, adiantando que a viatura Mitsubishi, matricula 01-

47-DR, disponibilizada para o efeito, avariou no percurso e que a Junta assumiu o 

transporte do grupo de regresso à Lousã. No seguimento desta situação, foi o 

funcionário António Francisco Antunes interrogado no sentido de ser averiguada a 

eventual responsabilidade na avaria da viatura. O António Antunes declarou que 

usou a carrinha no sábado dia oito de novembro para levar as pessoas da 

caminhada (dos Baldios de Vilarinho) e que estava bem, fazendo o barulho 

habitual, afirmando que a carrinha andou bem e não acendeu qualquer luz nem deu 

sinal, apesar de ter feito duas viagens num percurso com subidas. Na véspera de ir 

a Lisboa, afirma que verificou os níveis de água e do óleo, ficando tudo nos níveis 

corretos e que a viatura não estava a perder água já que tinha também verificado 

os níveis antes da caminhada. Além disso, e porque a carrinha não circulou durante 

alguns dias, verificou ainda o ar dos pneus. A referida declaração, assinada pelo 

próprio, fica arquivada no processo do funcionário. De seguida, informa que, de 

acordo com reunião havida com o Presidente da Câmara, a freguesia irá receber 

cerca de cinquenta mil euros (50.000,00 €) como subsidio (em transferências 

financeiras e de materiais) para o próximo ano. Informa também que foi enviada 

para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP a documentação 

solicitada aos Baldios de Alfocheira. Por fim informa que, finalmente, as cabines 

telefónicas colocadas pela PT na delegação da Junta de Freguesia de Lousã e 

Vilarinho e na antiga escola das Levegadas estão a funcionar. 

04– Trabalhos feitos e a realizar 

O presidente informou o executivo das obras e trabalhos realizados pelos 

funcionários da Junta durante este período. Foram também programados e 

planificados os trabalhos mais urgentes. 

05 – Participação em reuniões/atividades 
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Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e 

atividades enumeradas de seguida: reunião do presidente com o presidente da 

Câmara e os presidentes das restantes Juntas de Freguesia no dia vinte e cinco; 

reunião com a Dr.ª. Cristina Neves da LousãMotores no dia vinte e sete, no mês de 

novembro.  

06 – Pagamentos 

O tesoureiro Aurélio Gonçalves deu informação das faturas pagas durante o mês 

de novembro, a saber: fatura 949 de Lousanfer, Lda. no valor de catorze euros e 

noventa cêntimos (14,90€); fatura 122 de AM Cacho & Brás, Lda. no valor de 

seiscentos e sessenta e quatro euros e vinte cêntimos (664,20€); faturas 935 e 922 

de Ermidas no valor de cinquenta e três euros e sessenta e dois cêntimos (53,62€); 

fatura 11/11000 de Botachave, Lda. no valor de sete euros (7,00€); fatura 12/445 

de Ferragens e Utilidades da Lousã – Lopes & Lopes, Lda. no valor de um euro e 

oitenta e quatro cêntimos (1,84€); faturas 975781095, 141775846 e 140524412 de 

Vodafone no valor de quinhentos e um euros e quarenta e dois cêntimos (501,42€); 

fatura 388 de Sigmaimpact no valor de dois mil quatrocentos e vinte e nove euros e 

um cêntimo (2.429,01€); fatura 7012 de CTT no valor de um euro e cinquenta 

cêntimos (1,50€); fatura 866388 de Securitas Direct no valor de oitenta e dois euros 

e vinte e quatro cêntimos (82,24€); fatura 287 de Publiseg no valor de trezentos e 

trinta e cinco euros e setenta e nove cêntimos (335,79€); fatura 2 de Tiago José 

Mendes Pereira no valor de cento e quarenta e sete euros (147,00€), fatura 96934 

de Spautores no valor de cento e quarenta euros (140,00€); fatura 37899 de 

Auchan Portuguesa de Hipermercados, S.A. Jumbo no valor de noventa euros e 

oitenta e um cêntimos (90,81€); fatura 12/3183 de Kingpeças, Unipessoal Lda. no 

valor de trinta e nove euros e setenta e dois cêntimos (39,72€); faturas 5642, 5733, 

5811 e 5663 de EDP no valor de trezentos e cinquenta e oito euros e onze 

cêntimos (358,11€); faturas 287, 210, 340, 430, 382, 394, 468, 497, 498, 562, 546 e 

517 de Maco-Plus no valor de mil seiscentos e oitenta e oito euros e oitenta e oito 

cêntimos (1.688,88€); recibo 1897 de Fábrica da Igreja da Lousã no valor de 

quinhentos euros (500,00€); fatura 165715 de Grenke Renting S.A no valor de 

trezentos e cinquenta e seis euros e noventa e sete cêntimos (356,97), num valor 

total de sete mil quatrocentos e treze euros e um cêntimo (7.413,01€).  

Ao abrigo da responsabilidade social da freguesia, foi deliberado atribuir o valor de 

cinquenta euros (50,00 €) no âmbito do apoio a agregado familiar carenciado. Mais 
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informa que foi pago à Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira o valor 

de sete mil e quinhentos euros (7.500€) para comparticipação pelos serviços de 

manutenção e limpeza de vias e caminhos efetuados por esta entidade.   

07 – Ofício UCC Arouce 

O presidente informa que foi enviado ofício à Unidade de Cuidados na Comunidade 

– UCC Arouce a informar que não será possível fazer a renovação automática do 

protocolo de colaboração. Em breve será agendada reunião para aferir as 

condições de realização de novo protocolo. 

08 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto 

número setenta e um e setenta e dois à empresa Aníbal Antunes Bandeira, Lda., 

mediante orçamentos apresentados. Foi ainda dado início ao procedimento de 

ajuste com o número setenta e três, à empresa MIC, Inspeção e Certificação 

Técnica, Lda.  

09 – Pareceres 

Neste período foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado, via email, pelo 

Montanha Clube, para a organização nos dias seis e sete de dezembro de um 

evento motorizado designado de “Enduroc”, a decorrer na envolvente do 

Aeródromo da Lousã. O traçado tem 8 Km e está definido no mapa enviado em 

anexo ao pedido. Assim, a Junta de Freguesia, reiterando que deverão ser 

respeitadas todas as normas de boa utilização dos vários espaços, bem como 

proceder à reparação de eventuais danos aí causados, deliberou emitir parecer 

favorável ao mesmo. Mais se acrescenta que, já depois de ter sido emitido o 

parecer, a atividade foi cancelada. 

10 - Ocorrências A Minha Rua 

Neste período, foram recebidas e devidamente tratadas/encaminhadas três 

ocorrências no Portal A Minha Rua. 

11 – Trabalho a favor da comunidade 

Recebido pedido da técnica do Instituto de Reinserção Social Maria Belarmina 

Xavier com solicitação de apoio na execução da Medida de Trabalho a Favor da 

Comunidade do arguido: Leonel Augusto Ventura Amado, num total de cento e 

sessenta e uma horas. Aguarda-se deliberação do Tribunal para que o arguido 

possa iniciar a sua prestação de trabalho. 

12 – Ordens de serviço 
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Foi apresentada a ordem de serviço número sete que confere autorização de 

condução de viaturas oficiais desta autarquia ao membro da Assembleia de 

freguesia Carlos Jorge Bernardo Antunes. 

13 – Processo de Vale de Neira 

Em relação ao processo 244/09.0TBLSA interposto pela Junta de Freguesia, como 

gestora dos Baldios de Vale de Neira, o presidente informa que foi já recebida a 

sentença mas que os réus interpuseram recurso de apelação para o Tribunal da 

Relação de Coimbra. 

14 – Reorganização dos serviços, obras e manutenção das viaturas 

O presidente lembra o executivo de que houve custos acrescidos com a reparação 

de viaturas neste último mês, o que agravou muito o orçamento e as despesas da 

Junta neste final de ano. Adianta que vai reunir com todo o pessoal para alertar 

para estas situações e pedir especial cuidado no tratamento e manutenção de 

viaturas, máquinas e equipamentos. Refere a necessidade de colocar matrículas no 

Dumper e na máquina retroescavadora, pelo que é necessário começar a fazer os 

processos. Neste ponto acrescenta ainda que o alcatroamento da estrada do 

Caimão, apesar de estar a levar muito alcatrão e mão-de-obra e, por essa razão 

ficar muito dispendiosa, é uma obra que tem que ser finalizada.  Está também a 

fechar negócio com o proprietário do terreno já ocupado pelo estaleiro da junta de 

modo a formalizar a cedência do espaço.  

15 – Ponto de situação da Festa de Natal 

O tesoureiro Aurélio Gonçalves faz o ponto de situação em relação à organização 

da Festa de natal de Vilarinho, nomeadamente em relação aos custos com a 

aparelhagem de som, lembranças para as crianças e lanche.  

16 – Reunião LousãMotores 

O presidente informa que no dia vinte e sete de novembro reuniu com a Dr.ª 

Cristina Neves para fazerem o balanço da atividade LousãMotores. A Dr.ª. Cristina 

informa que neste momento há cerca de quarenta empresas ligadas ao setor 

automóvel no concelho, sendo que é uma área que necessita muito de apoio. Prevê 

por isso realizar uma série de workshops direcionados para questões pertinentes 

desta atividade, nomeadamente as ambientais. Como pontos a melhorar pela 

organização, refere que a divulgação poderia ter sido mais abrangente, incluindo os 

concelhos limítrofes e que os visitantes e expositores sentiram a falta do apoio de 

ponto de venda de comidas e bebidas. Entende ainda que os expositores presentes 
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não estão muito habituados a participar em certames deste género e que, talvez 

por essa razão, tiveram dificuldades em cumprir prazos e horários de presença nos 

stands. Todas as despesas foram pagas e o certame não deu prejuízo. De modo 

geral, a avaliação da atividade foi muito positiva, pelo que se deverá repetir no 

próximo ano, na mesma data, e também somente direcionada para empresas da 

Lousã. No ano de dois mil e quinze, a Junta deverá aparecer como entidade 

organizadora para poder justificar a movimentação da verba necessária para a 

realização da mostra, valor esse a inscrever no orçamento do próximo ano. Assim, 

a Freguesia organiza e nomeia uma comissão organizadora presidida e orientada 

pela Dr.ª Cristina Neves.  

17 – Patinagem artística 

Face ao final do protocolo assinado com a secção de Patinagem da Associação 

Académica de Coimbra, por parte desta instituição, e a pedido dos pais das 

crianças praticantes da modalidade da Lousã e à dinâmica já conseguida ao longo 

destes anos, a Junta vai continuar a apoiar esta prática. Assim, e depois de 

reuniões havidas com a direção do Clube Desportivo Lousanense, irá ser criada 

uma Secção de Patinagem dentro do Clube. 

18 – Atendimento em Vilarinho 

Atendendo ao facto do mês de dezembro ser uma altura de festividades e do 

executivo ter de cumprir um número grande de compromissos, foi deliberado não 

haver atendimento presencial pelo executivo na delegação de Vilarinho durante 

este mês. 

E não havendo mais nada a tratar, o executivo da Junta de Freguesia deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata em minuta nos termos e para os efeitos 

consignados nos nºs 3 a 4 do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a 

qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretária, que a elaborei e 

transcrevi, bem como pelos membros do executivo presentes. 

 

 

 

 

 

 

 


