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  ATA Nº 34 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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 – Ofício da Freguesia de Serpins 

07 – Pedidos 

08 – Ajustes 

09 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de Investimentos 

10 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

11 – Escola Profissional da Lousã 

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 do Agrupamento de Escolas para Sarau Solidário a favor do Hospital 

Pediátrico de Coimbra, a realizar no dia seis no Cine Teatro; circular da EDP com a 

apresentação do projeto “Todos queremos um bairro melhor”; convite do Núcleo 

Sportinguista da Lousã para o almoço convívio do trigésimo primeiro aniversário a 

realizar no dia um de março; convite da Associação Cultural do Grupo de 

Concertinistas da Lousã para almoço convívio do VII Encontro Nacional de Grupos 

de Tocadores de Concertina inserido no evento “Projeto GCL – Caminhos 

Solidários 2015” a realizar no dia vinte e dois de março. 

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa o executivo que reuniu com os restantes 

Presidentes de Junta e os responsáveis da Unidade de Cuidados na Comunidade 
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(UCC) Arouce a fim de se estabelecerem as novas regras do protocolo de 

colaboração já existente.  

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 

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

atividades enumeradas de seguida: seminário da Rede Cool – Redes Colaborativas 

para o Emprego Local Jovem em Landal, a convite da ADSCCL, no dia seis; 

encerramento do campeonato Zonal de Judo – Juniores Zona Centro, organizado 

pelo Montanha Clube Judo, no dia sete; reunião de parceiros do Microninho e 

apresentação do IV Festival Gastronómico da Chanfana, ambos no dia nove; 

reunião entre os Presidentes de Junta, reunião com a Konkrets e reunião do projeto 

Eco Escolas da Escola Profissional da Lousã, no dia onze; reuniões de trabalho do 

Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes, nos dias doze e treze; reunião 

dos Presidentes de Junta com os responsáveis pela UCC (Unidade de Cuidados na 

Comunidade) Arouce no dia dezasseis; reunião do Presidente com representante 

dos Baldios de Vilarinho, no dia dezoito. 

06 – Ofício da Freguesia de Serpins 

O Presidente dá conhecimento de ofício enviado pelo Presidente da Junta da 

Freguesia de Serpins com agradecimento pela colaboração prestada na cedência 

da viatura para o transporte de escultura de Serpins para Oiã e regresso. 

07 – Pedidos 

O Presidente informou que, a pedido do Presidente da Câmara, foi enviada relação 

de material necessário para as obras a realizar na área geográfica de Lousã e 

Vilarinho com a parceria da Câmara Municipal. Fica assim transcrito o material 

solicitado para a área de Vilarinho: complexo da Igreja Matriz e do cemitério até ao 

ribeiro – tubos para o escoamento de águas; conclusão das obras do cemitério e 

construção de zona de queima de resíduos - trezentos sacos de cimento, mil blocos 

30x40x50, dez metros de areia lavada, duzentos blocos de tijolo “burro”, um metro 

de laje refratária; construção de vala e grelha para águas pluviais – dez metros 

lineares de calha U de vinte centímetros de largura e dez metros de grelha; 

construção de valetas e reparação de regadio em Boque, Prilhão, Casais – dez 
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metros de areia do rio, cinquenta sacos de cimento, ferro para cantoneiras e 

grelhas, a saber seis cantoneiras de vinte e cinco milímetros, duas barras de ferro T 

de vinte e cinco milímetros, seis barras de ferro quadrado de dez milímetros; 

primeira fase do alargamento de estrada no Vale e construção de muro de suporte 

à estrada – dez metros de rachão, dez metros de brita número três, vinte metros de 

areia, duzentos e cinquenta sacos de cimento, dez barras de ferro de seis 

milímetros, oito barras de ferro de oito milímetros, seis barras de ferro de dez 

milímetros, quinhentos blocos 20x30x50; duzentos litros de herbicida e dez 

toneladas de pasta betuminosa fria. Para a área da Lousã: alargamento de via, 

construção de passeios e muros de suporte na antiga EN 342 – quatro metros de 

rachão, quatro metros de brita, doze metros de areia, trezentos sacos de cimento, 

quinhentos blocos 20x30x50; continuação da construção de valetas em Alfocheira – 

dez metros de areia, três metros de brita, quarenta sacos de cimento; 

pavimentação da estrada da Cascalheira – dez metros de tout venant, vinte 

toneladas de massa betuminosa fria; continuação do alargamento em Ceira dos 

Vales – vinte metros de areia, cinco metros de brita, vinte barras de ferro de seis 

milímetros, dez barras de ferro de oito milímetros, trezentos sacos de cimento, 

quinze metros de tout venant, cem metros de lancil; alargamento de estrada no 

Casal da Póvoa – cento e cinquenta blocos, dez sacos de cimento, três metros de 

areia, seis barras de ferro de seis milímetros, quatro barras de ferro de oito 

milímetros; reparação de açudes na Ribeira de S. João/Rio Arouce – trezentos 

sacos de cimento, cinquenta metros de areia, dez metros de rachão; beneficiação 

do estaleiro da Junta – quatrocentos sacos de cimento, quinhentos blocos de 

20x30x50, mil tijolos de quinze, trinta metros de areia; vinte e quatro toneladas de 

massa betuminosa fria para aplicação em diversos locais e quinhentos litros de 

herbicida. Mais refere que foi pedida à Câmara Municipal a religação da água na 

fonte de Ceira dos vales.  

08 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados processos de ajuste direto, 

nomeadamente os ajustes número dois à AcinGOV – Plataforma Eletrónica de 

Contratação Pública; número três à empresa Leroy Merlin e número quatro à 

Cooperativa Agrícola do Concelho da Lousã C.R.L., mediante orçamentos 

apresentados.  
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09 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

O presidente colocou à discussão e votação a alteração número um da Modificação 

do Orçamento da Despesa, no valor de seis mil e trezentos euros (6.300,00 €) e a 

alteração número um ao Plano Plurianual de Investimentos. Os documentos foram 

aprovados por unanimidade e encontram-se arquivados em pasta própria. 

10 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter 

temporário pela Associação Cultural Princesa Peralta da Lousã para realização de 

mercadinho mensal no pátio da Academia de Bailado nas datas indicadas no 

pedido. A licença foi passada com a isenção conferida às coletividades.  

11 – Escola Profissional da Lousã 

Recebido pedido de alunos do curso Técnico de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade para cedência de transporte no dia trinta de março 

para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e no dia um de abril para o 

regresso. Os alunos pretendem realizar uma visita de estudo a uma cidade 

europeia, atividade inserida no Plano de Atividades da Escola e serão 

acompanhados pelos formadores responsáveis pela turma. Atendendo à 

colaboração existente entre as entidades e à importância destas atividades para a 

formação dos alunos, foi deliberado ceder o transporte.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


