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  ATA Nº 38 

Aos quinze dias do mês de abril 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 – Trabalhos feitos e a realizar 

04 – Participação em reuniões/atividades  

05 – Pedidos 

06 - Discussão e votação dos documentos de prestação de contas do ano de 2014 

07 – Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da 

autarquia 

08 – Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências 

09 – Doação das Casas do Cume 

10 - Processo em Tribunal do Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de 

Vilarinho 

11 – Reunião Louzantrail 

12 – Reunião LousãMotores 

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 

ofício da Câmara Municipal com convocatória para reunião do grupo Técnico do 

Conselho Local de Ação Social a realizar no auditório do Museu Álvaro Viana de 

Lemos no dia nove; agradecimento da Câmara Municipal pela participação na 

Semana da Juventude e Floresta; Convite enviado pelo gabinete de Apoio ao 

Presidente para reunião com o Presidente da Camara e Presidentes de Junta a 

realizar no dia sete; convocatória da Escola Profissional da Lousã para a reunião do 

Conselho Eco-Escolas a realizar no dia catorze; convite do Grupo de Jovens de 
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Vilarinho para o trigésimo almoço convívio da terceira idade da extinta freguesia de 

Vilarinho, a realizar no dia três de maio.  

03– 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. 

04 – Participação em reuniões/atividades 

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

atividades enumeradas de seguida: reunião com o Montanha Clube, Câmara 

Municipal e Assembleias de Compartes para preparação do evento 

LOUZANTRAIL2015, no dia um; reunião com o professor Mário Maia, no dia sete; 

reunião dos Presidentes de Junta com o Presidente da Câmara, no dia sete; 

reunião do Núcleo Técnico do Conselho Local de Ação Social e reunião da 

prevenção de incêndios, ambas no dia nove; reunião com os professores Mário 

Maia, Paulo Araújo e Ana Rosa Jaqueira, no dia dez; reunião com a organização da 

LousãMotores e reunião do projeto Eco Escolas na Escola Profissional, ambas no 

dia catorze. 

05 – Pedidos 

Foi analisado o pedido de apoio do munícipe Francisco Lopes Maria, residente em 

Vale de Nogueira para remoção de pedras e entulho e serventia, bem como para 

reconstrução de muro de suporte. Deliberado ceder a mão-de-obra necessária para 

o serviço e ainda algum material. 

06 - Discussão e votação dos documentos de prestação de contas do ano de 

2014 

O Presidente colocou à apreciação e discussão os documentos de prestação de 

contas do ano de dois mil e catorze. Depois da análise do documento, foi o mesmo 

aprovado por unanimidade, sem mais intervenções.  

07 – Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da 

autarquia 

Neste ponto foram analisados os mapas dos bens inventariados referentes ao ano 

de dois mil e catorze. O Presidente explicou as questões levantadas pelo executivo, 

tendo o documento sido aprovado por unanimidade. 

08 – Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências 
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Foi analisado e aprovado o texto do anexo do acordo de execução e a adenda 

número um do contrato interadministrativo de delegação de competências, a 

assinar pela Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal. 

09 – Doação das Casas do Cume 

Por solicitação expressa da notária, o texto de doação das Casas do Cume, já 

exarada em ata do executivo com data de dezoito de junho de dois mil e catorze, 

deverá ser o seguinte: A Assembleia de Freguesia de Lousã e Vilarinho delibera no 

sentido de se proceder à escritura de justificação por usucapião das casas de 

habitação inscritas na matriz predial urbana da freguesia de Gândaras sob os 

artigos números 195 artigo este que provém dos artigos U-885 da mesma freguesia 

de Gândaras, que por sua vez proveio do artigo U-7871 da extinta freguesia de 

Lousã, e artigo 1196 inscrito através da apresentação da Declaração Modelo I do 

IMI nº 6435640 entregue em 18 de Março do corrente ano estando até essa data 

omisso na matriz. As habitações identificadas foram construídas pela extinta 

freguesia de Lousã, que por motivos de reorganização territorial é agora União das 

Freguesias de Lousã e Vilarinho, habitações estas que foram edificadas no ano de 

1984 em data que não é possível precisar, em terreno que está na sua posse 

desde tempos imemoriais, e, apesar de terem sido efetuadas diversas buscas nesta 

junta de freguesia, não se conseguiu identificar o prédio onde estas foram 

implantadas, nem a data e a forma de aquisição do mesmo. Deliberam também que 

se proceda à escritura de justificação por usucapião do terreno dentro do 

aglomerado urbano, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Gândaras 

sob o artigo número 1197, do qual desconhecem quaisquer proveniências, estando 

na sua posse desde tempos imemoriais, e que apesar de terem sido efetuadas 

diversas buscas nesta junta de freguesia, não se conseguiu identificar nem a data 

nem a forma de aquisição do mesmo. 

Mais deliberam, proceder à escritura de doação, livre de quaisquer ónus ou 

encargos, destes três imóveis, artigos 1195, 1196 e 1197 inscritos na matriz 

predial urbana da freguesia de Gândaras, para a Junta de Freguesia de 

Gândaras, uma vez que pelo facto da criação desta freguesia de Gândaras no ano 

de 2001, os mesmos passaram a estar inseridos dentro do limite territorial da 

mesma, sendo que a utilidade de tais prédios é servir as necessidades sociais dos 

munícipes residentes na freguesia onde os mesmos se inserem, portanto da 
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freguesia de Gândaras.» Deliberado remeter à Assembleia de Freguesia para 

aprovação. 

10 - Processo em Tribunal do Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de 

Vilarinho 

Recebida cópia de carta que o senhor José A. Casimiro enviou à Camara Municipal 

acerca do processo que o Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Vilarinho 

moveu contra o Sr. José dos Santos Casimiro Júnior. 

11 – Reunião Louzantrail 

A secretária fez o ponto de situação da reunião para organização do Louzantrail. O 

Montanha Clube solicita a ajuda da Junta e das Assembleias de Compartes dos 

Baldios das áreas onde a prova vai passar para a limpeza dos caminhos. Solicita 

ainda à Junta a cedência de uma carrinha com motorista para o dia da prova de 

modo a apoiar os atletas bem como de alguma comparticipação monetária.   

12 – Reunião LousãMotores 

Realizada reunião com a organização do evento LousãMotores de modo a fazer o 

ponto de situação da preparação do evento. A data prevista é de vinte e cinco a 

vinte e sete de setembro e, em princípio, só serão aceites expositores do concelho. 

Foi ainda definido o programa de animação do espaço interior e exterior. A 

organização fica a cargo da Junta de Freguesia e da LousãMotores, tendo como 

parceiros a Associação Empresarial Serra da Lousã e a Câmara Municipal.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


