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ATA Nº 12 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e catorze, pelas dezoito horas, no edifício 

sede, 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 Carlos Jorge Bernardo Antunes, 

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 

06 - Pagamentos 

07 - Ajustes 

08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

09 – Pedidos de subsídios 

10 – Medicina no Trabalho 

11 – Solicitação da ADIC para cedência de sala 

12 – Toponímia  

13 – Ordem de Serviço 

14 – Mapa de Férias 

15 – Ratificação de declaração 

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 

convocatória para a Reunião do Núcleo Técnico do Conselho Local de Ação 

Social da Lousã, a realizar no dia um de abril, pelas catorze horas, no Auditório da 

Biblioteca Municipal da Lousã Comendador Montenegro; convite do Núcleo 

Sportinguista da Lousã para o almoço convívio do 30º aniversário, a realizar no dia 

trinta de março.  

03 – Informações do presidente 
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O Presidente apresentou as linhas gerais do acordo de execução e do contrato 

interadministrativo de delegação de competências a assinar com a Câmara 

Municipal. Explicou que os presentes acordos estão previstos na lei e que visam 

regular a delegação de competências da Câmara Municipal na Junta de 

Freguesia. A Junta deliberou aprovar. 

04 – Trabalhos feitos e a realizar 

O presidente informou o executivo das obras e trabalhos realizados pelos 

funcionários da junta durante o mês de fevereiro. 

05 – Participação em reuniões 

Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e 

atividades enumeradas de seguida: dia vinte e um – Assembleia Geral dos 

Compartes de Vale de Neira; dia vinte e dois – Assembleia Geral dos Baldios de 

Alfocheira; dia vinte e seis – Assembleia Geral da Aflopinhal; dia vinte e sete – 

Apresentação do Orçamento Participativo Jovem; dia vinte e nove – Assembleia 

Geral dos Baldios de Vale de Neira; dia trinta – 31º Almoço do Idoso de Vilarinho; 

dia trinta e um – Assembleia Geral dos Compartes dos Baldios de Alfocheira; dia 

um de abril – Reunião do Consórcio Escolhas no Espaço J e reunião do Núcleo 

Técnico do CLAS.   

06 – Pagamentos 

Por informação do tesoureiro Aurélio Gonçalves, ficam registados na presente ata 

os pagamentos feitos no mês de março do ano de dois mil e catorze: faturas 

 20292 e 20533 da Farmácia Fonseca Silva e Grade, Lda., no valor total de vinte 

euros e setenta e quatro cêntimos (20,74 €); fatura 1/6344 do restaurante A Copa, 

no valor de vinte e três euros e vinte cêntimos (23,20€); fatura 24 de Rui 

Alexandre Marques Gonçalves, no valor de quatrocentos e noventa euros 

(490,00€); fatura 13351556 de Riso Ibérico, S.A. no valor de cento e cinquenta e 

oito euros e noventa e oito cêntimos (158,98€); fatura nº 1/385 de Autêntico 

Regresso, de mil setecentos e quarenta e três euros e cinquenta e três cêntimos 

(1743,53€); faturas 19 e 132 de Xpis no valor de dois mil quatrocentos e nove 

euros e oitenta e um cêntimos (2409,81€); fatura A555070533 da PT no valor de 

quarenta e quatro euros (44,00€); faturas 3/56, 6435, 6437, 5958, 0317, 0343, 

4057, 6016, 7388 e 6021 da Vodafone, no valor de oitocentos e quatro euros e 

setenta cêntimos (804,70€); fatura 9726 de Fidelidade, no valor de trinta euros e 

vinte e cinco cêntimos (30,25€); fatura 4/137308 de Agropeças do Centro, Lda. no 
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valor de oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos (84,50]; fatura 14/304 de 

Auto-Ermidas, Lda no valor de cento e dois euros e quarenta e três cêntimos 

(102,43 €); fatura 2/036930 de Louzanpel no valor de mil cento e vinte e um 

cêntimos e setenta e seis cêntimos (1,121.76); fatura 77 de Luís Manuel da Silva 

Costa Guerra, no valor de cento e sete euros e um cêntimo (107,01€); fatura 14/31 

de Gráfica da Lousã no valor de noventa e oito euros e quarenta cêntimos 

(98,40€); fatura 105 de Turislousã – Serviços Hoteleiros, Lda. no valor de mil e 

setenta e cinco euros e dois cêntimos (1.075,02€); faturas 6467, 9782, 6582 e 

6618 de EDP no valor de trezentos e sessenta e dois euros e noventa e oito 

cêntimos (362,98€); faturas 46445 e 52829 de Grenke, no valor de quinhentos e 

quatro euros e sessenta e três cêntimos (504,63€); fatura 14Q/0255483 de 

Securitas Direct, no valor de quarenta e um euros e doze cêntimos (41,12€); fatura 

17 de INMOVEL – Fernando Manuel Barreto, Unipessoal, Lda. no valor de cinco 

mil euros (5.000,00€); fatura 84 de Multicert, no valor de quatrocentos e um euros 

e vinte e nove cêntimos (401,29€); fatura 19024 no valor de quarenta e oito euros 

(48,00€); fatura 4613 de Cipabe, no valor de trinta euros e cinquenta e quatro 

cêntimos (30,54€); fatura 1-200 de WTI, no valor de treze euros e vinte e oito 

cêntimos (13,28€); faturas 1429 e 1430 de Lousan-Carimbos no valor de sessenta 

euros (60,00€); faturas 1380, 1594, 11 e 15 de CTT no valor de quinhentos e 

sessenta euros e quarenta cêntimos (560,40€); faturas 1987, 2067, 2017 e 1959 

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

e oito euros e quatro cêntimos (58,04€); faturas 2143, 6004, 5155, 5958, 4881, 

5962, 7517, 7532 e 9390 de Zurich no valor de mil setecentos e trinta e nove 

euros e oitenta e dois cêntimos (1739,82€); faturas 3832, 4329, 0317 e 6249 de 

Liberty no valor de seiscentos e quarenta e um euros e oitenta cêntimos (641,80€). 

O valor total foi de dezassete mil, setecentos e setenta e seis euros e vinte e três 

cêntimos (17.776,23 €). 

07 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados processos de ajuste direto, 

nomeadamente os ajustes números quinze feito à Cabena – Cabinas de 

Benavente, Lda; dezasseis feito à MacoPlus, Lda e dezassete feito à Ferragens e 

Utilidades da Lousã, Lopes e Lopes, Lda. 

08 –Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 
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Presente o requerimento da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Vale 

de Maceira para emissão de licença para atividade ruidosa de carater temporário, 

tendo o executivo deliberado emitir a referida licença. Neste ponto, foi discutida a 

possível isenção das taxas de emissão a todas as associações da freguesia, 

desde que o pedido seja apresentado por associações e/ou coletividades. O 

executivo emitiu parecer favorável a esta proposta pelo que a licença agora 

emitida já está abrangida pela referida isenção.  

09 – Pedidos de subsídios 

Foram presentes à reunião e analisados três pedidos de subsídio. A Irmandade de 

Nossa Senhora da Piedade solicita patrocínio para custear a realização dos 

tradicionais festejos, tendo sido aprovada a atribuição do valor de duzentos e 

cinquenta euros (250,00). A Liga dos Amigos dos Bombeiros da Lousã solicita 

apoio para a realização do 21º Passeio Manuel da Póvoa, em bicicleta, no dia um 

de maio. A receita deste evento reverte integralmente para a Campanha de 

Aquisição de uma Ambulância de Socorro para os Bombeiros da Lousã. Foi 

deliberado atribuir o valor de cento e cinquenta euros (150,00€). Presente ainda 

pedido de donativo da Comissão Organizadora do Carro Pharmaxcêntricos para a 

Festa Académica da Queima das Fitas. À semelhança dos anos anteriores, foi 

deliberado atribui quarenta euros (40,00 €) por curso. 

10 – Medicina no Trabalho 

Em relação aos serviços relacionados com a Medicina no Trabalho e com a 

Higiene e Segurança no Trabalho, foi deliberado manter o contrato com a empresa 

Cruz Branca, devendo proceder-se ao ajuste.    

11 – Solicitação da ADIC para cedência de sala  

Presente pedido da ADIC – Vilarinho de cedência de sala nas instalações da 

delegação da junta para arquivo da associação. Devido a questões logísticas e de 

espaço, foi deliberado ceder espaço numa estante, mas sem afetar a utilização da 

sala por completo. O Tesoureiro Aurélio Gonçalves deverá articular o assunto com 

a ADIC.  

12 – Toponímia  

O executivo debruçou-se sobre diversas questões ligadas à toponímia da 

freguesia, nomeadamente do pedido da Plurijardim Unipessoal, Lda para 

atribuição do nome de Rua dos Matinhos no local conhecido por Matinhos; da 

proposta de alteração enviada pela Câmara Municipal de alteração do topónimo 
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“Rua do Meiral” para “Rua José Augusto Soares”; pedido de parecer da Câmara 

Municipal sobre a alteração do topónimo “Rua dos Carvalhos” para “Caminho dos 

Carvalhos” porque existem dois arruamentos com o mesmo topónimo. No ofício 

em referência é também pedido parecer sobre a pretensão da mudança do 

topónimo “Rua da Escola” (na EM 555 entre Marco do Espinho e Levegadas) para 

“Rua Principal”. Foram ainda ponderadas as questões constantes do ofício 01177 

também enviado pela Câmara Municipal. Dado o teor de alguns dos pareceres 

solicitados, foi deliberado remeter estas questões à Assembleia de Freguesia. 

13 – Ordem de Serviço 

Foi analisada a ordem de serviço nº 4/2014 que estabelece a duração do período 

normal de trabalho, de acordo com a Lei nº 68/2013, de 29 de agosto. Fica assim 

estabelecido o horário de serviço e funcionamento dos funcionários desta 

freguesia. 

14 – Mapa de Férias 

O Presidente apresentou ao executivo o mapa de férias do pessoal, tendo o 

mesmo merecido aprovação. Fica assim homologado o referido mapa para efeitos 

do seu envio para o SIIAL. O presidente chama a atenção para o facto de o mapa 

da DGAL já vir com indicação de quarenta horas semanais.   

15 – Ratificação de declaração 

O executivo ratificou a declaração pedida pela munícipe Maria de Lurdes S. 

António Simões, residente no Meiral, assinada pelo Presidente, que declara que a 

intervenção no caminho de acesso ao seu terreno de cultivo, sito na Cavada da 

Chã, foi efetuada por esta autarquia. 

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. 

 

 

 

 

 

 


