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  ATA Nº 15 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e catorze, pelas vinte horas, na 

Escola EB1 do Freixo, 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 – Intervenção do Presidente 

02 – Participação do público  

03 – Correspondência 

04 – Informações do presidente 

05 – Trabalhos feitos e a realizar 

06 – Participação em reuniões/atividades 

07 – Ajustes 

08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

09 – Pedidos  

10 – Modificação do Orçamento da Receita e da Despesa  

11 – Declaração de Compromisso de Parceria 

12 – Serviços Informáticos 

01 – Intervenção do Presidente 

O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes. Explica de seguida 

que é no espírito de aproximação aos cidadãos que se realizam as reuniões 

descentralizadas do executivo da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho 

(Reunião ConJunta), de acordo com o que costuma afirmar: Descentralizar para 

Aproximar.  

Nesta reunião, entre os temas em análise está a requalificação da Rua 

Conselheiro Vicente Ferrer e a apresentação das diferentes soluções possíveis. E 

por esta razão conta com a presença do Presidente da Câmara Municipal da 

Lousã, Luís Antunes, e dos vereadores Rui Lopes e Ricardo Fernandes. Adianta 

que o Presidente da Câmara chegará mais tarde por questões de agenda. O 

Presidente da Junta explica de seguida que a obra está inserida num plano de 

requalificação mais vasto, que inclui o saneamento e a infraestruturação de toda 

esta zona, nomeadamente com a inclusão das redes de gás, eletricidade, esgoto, 

águas pluviais e TV Cabo. Chama a atenção para o facto de o tráfego e o 
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movimento na rua em questão irem aumentar consideravelmente depois da 

entrada em funcionamento da nova escola e do centro de saúde.  

De seguida, interveio o vice presidente da Câmara, Rui Lopes, que depois das 

saudações iniciais, mostrou aos presentes as soluções previstas para a obra: 

manutenção de dois sentidos com passeios, mas sem estacionamento ou 

passagem a via de sentido único (ascendente ou descendente) com passeios e 

estacionamento. 

02 – Participação do público  

Seguiu-se um período alargado de debate e de intervenção do público em que 

foram analisadas e respondidas todas as questões levantadas. Os presentes 

acordaram na importância da existência de lombas redutoras de velocidade e de 

passadeiras para peões.  

O Presidente da Câmara cumprimenta os presentes e, ao que foi dito, acrescenta 

que a intervenção prevista pretende dar um perfil mais urbano a esta via. 

Passou-se à votação, sendo que a solução de sentido único foi a mais votada 

pelos presentes.  

No final da discussão, e porque interrogado diretamente acerca da sua opinião, o 

Presidente da Junta afirma que a solução mais cómoda para uma via de perfil 

urbano, com enfoque na comodidade e segurança, é a de um só sentido de 

trânsito.  Acrescenta que, atendendo aos equipamentos que vão entrar em 

funcionamento na proximidade, surge a necessidade da criação de passeios, 

passadeiras e lombas de redução de velocidade. A criação de passeios e o 

estacionamento para residentes inviabiliza os dois sentidos de trânsito devido à 

largura da rua. 

03 – Correspondência 

O presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de  

convite do Movimento Cívico de Coimbra, Lousã, Góis e Miranda do Corvo, para 

Ação Pública da Classe Política no dia vinte e quatro de maio no Largo da 

Portagem em Coimbra; de fax da empresa Beira Cruz, Lda. com apresentação de 

soluções para cemitérios; de circular do Sindicato dos Professores da Região 

Centro contra o encerramento de mais escolas do primeiro ciclo do ensino básico. 

Recebido ainda convite para a integração na Dueceira na qualidade de associado. 

Deliberado aceitar o convite. 

04 – Informações do presidente 
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Neste ponto, o presidente informa o executivo de que a IX edição dos Jogos da 

Freguesia, marcados para o dia seguinte, não se irão realizar devido às condições 

meteorológicas adversas. Ficam agendados para a próxima sexta, dia trinta de 

maio. De seguida é analisada a mudança de instalações da sede da Junta para a 

loja, situada mesmo em frente, para permitir a realização de obras de recuperação 

e manutenção do edifício sede.  

05 – Trabalhos feitos e a realizar 

O presidente informou o executivo das obras e trabalhos realizados pelos 

funcionários da junta durante este período.  

06 – Participação em reuniões 

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

atividades enumeradas de seguida: participação no projeto da Nova Ágora – 

Continuous Teacher Training – strategy to improve education quality, com receção 

do grupo de professores na sede da junta e jantar no dia nove; reunião na ADFP 

de Miranda do Corvo sobre o metro, no mesmo dia; inauguração da Escola Conde 

de Ferreira e apresentação do Microninho, Incubadora Social, no dia dez; ação de 

formação dos Jogas da Freguesia, realizada no dia doze na Escola Profissional da 

Lousã; reuniões com a comunidade educativa nos dias dezasseis, vinte, vinte e 

um, vinte e dois; assinatura dos protocolos com a Câmara Municipal no dia vinte e 

um. 

07 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados processos de ajuste direto, 

nomeadamente os ajustes número vinte e cinco feito à empresa ADBox, vinte e 

sete feito à empresa Catulo, Lda., trinta feito à empresa XPis, trinta e um feito à 

empresa FortProtect, mediante orçamentos apresentados. Na aprovação do 

orçamento da empresa Catulo, Lda, a secretária ausentou-se da sala, não tendo 

participado na votação.  

08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foi solicitada pela Activar – Associação de Cooperação da Lousã – 

Espaço J de festa popular na Praça Cândido dos Reis, no dia trinta de maio. A 

comissão da Capela do Casal do Espírito Santo solicitou licença para atividade 

ruidosa de caráter temporário para organização de arraial no dia sete de junho 

junto à capela. As licenças pedidas foram passadas com a isenção conferida às 
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coletividades, chamando a atenção para o facto de ter que ser requerida Licença 

Especial de Ruído a emitir pelo Presidente da Câmara Municipal da Lousã. 

09 – Pedidos  

Foi presente à reunião e analisado o pedido enviado por Anselmo Bernardo de 

material para concluir o largo no cimo do lugar do Candal. Solicita ainda a 

manutenção da estrada de acesso ao cimo do lugar e colocação de manilhas.  

10 – Modificação do Orçamento da Receita e da Despesa  

O presidente colocou à discussão e votação a alteração número cinco da 

Modificação do Orçamento da Despesa e da Receita, no valor de dois mil cento e 

cinquenta euros (2.150,0€) e sete mil e quinhentos euros (7.500,00 €), 

respetivamente. Os documentos foram aprovados por unanimidade e constituem 

anexo a esta ata. 

11 – Declaração de Compromisso de Parceria 

A pedido do Presidente foi ratificado o compromisso de parceria entre a Freguesia 

de Lousã e Vilarinho e a ADSCCL com o fim de integrar a parceria no Projeto 

Família Com Afetos, a candidatar ao Programa Cidadania Ativa/EEA Grants da 

Fundação Calouste Gulbenkian.  

12 – Serviços Informáticos 

O Presidente deu conhecimento da renegociação do contrato dos serviços 

informáticos da Microsoft com a Intregrator, Tecnologias de Informação, Lda., no 

valor de três mil e quatro euros e vinte e quatro euros.   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


