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  ATA Nº 39 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas onze horas, na 

sede da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, reuniu extraordinariamente 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 – Informações do Presidente 

02 – Correspondência 

03 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de Investimentos 

04 – Participação em reuniões/atividades  

05 – Pedidos 

06 – Ajustes  

07 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário  

08 – Pareceres 

09 – Comunidade para a Economia Cívica do Conselho da Lousã 

10 – Retenção para o Serviço Nacional de Saúde 

11 – Serventia nos Cômoros 

12 – Toponímia 

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

Vilarinho 

14 – VI Caminhada de Vilarinho 

15 – Pagamentos 

16 – Editais 

17 – Votos de louvor 

18 – Voto de pesar 

O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes. 

01 – Informações do Presidente 

O Presidente informa que o processo 51/15.0 6BLSA, referente ao assalto ao 

estaleiro, foi arquivado, de acordo com comunicação por parte da GNR. 

02 – Correspondência 

O presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de 

convite da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância 

do Regueiro para o Dia da Sopa a realizar no dia nove de maio; convite da Câmara 
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Municipal para a sessão solene evocativa dos quarenta e um anos do vinte e cinco 

de abril, no Salão Nobre da Câmara Municipal bem como para as restantes 

atividades constantes no programa geral; convite da Câmara Municipal e do Corpo 

de Bombeiros Municipais da Lousã para a sessão solene do centésimo décimo 

primeiro aniversário do Corpo de Bombeiros, no dia um de maio; mail do Espaço J 

com convocatória para a Reunião de Avaliação do projeto a realizar no dia vinte e 

dois de abril; mail da Câmara Municipal com convocatória para a reunião da 

Comunidade para a Economia Cívica do Concelho da Lousã, a realizar no dia cinco 

de maio. 

03 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

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

do Orçamento da Despesa, no valor de treze mil e quatrocentos euros (13.400,00 €) 

e a alteração número dois ao Plano Plurianual de Investimentos. Os documentos 

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

04 – Participação em reuniões/atividades 

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

atividades enumeradas de seguida: formação para os Jogos da Freguesia na Escola 

Profissional da Lousã, no dia dezassete; solene procissão em honra da Nossa 

Senhora da Piedade, no dia dezanove; reunião com o vice presidente da Câmara e 

com morador sobre serventia nos Cômoros, no dia vinte e um; reunião na Aflopinhal 

no dia vinte e quatro; sessão solene evocativa dos quarenta e um anos do vinte e 

cinco de abril, no Salão Nobre da Câmara Municipal, no dia vinte e cinco de abril; VI 

Caminhada de Vilarinho, no dia vinte e seis; Assembleia de Freguesia no dia vinte e 

sete, na antiga escola primária do Prilhão. 

05 – Pedidos 

Recebido pedido da UCC Arouce para a Junta proceder, ao abrigo do protocolo 

assinado, à inspeção periódica anual da viatura Renault Kangoo. A munícipe Paula 

Antunes, residente na Rua General Humberto Delgado, pergunta por mail se a Junta 

de Freguesia limpou as ervas na referida rua no dia treze do corrente já que foi 

arrancado cimento da sua parede. Confirmado o assunto depois de ida ao local, foi 

informada a senhora que não foi detetado qualquer problema. Analisado pedido de 

apoio do Coro Misto da Sociedade Filarmónica Lousanense para a digressão a 

realizar no mês de agosto a Paris, onde vão participar num festival de coros 
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amadores. Deliberado apoiar com o valor de cem euros (100,00 €). Recebida 

informação da munícipe Zulmira Pires sobre limpeza de matas nos Pegos. 

Deliberado comunicar à GNR e informar a munícipe.  A Escola Profissional da Lousã 

pretende saber da possibilidade de a Junta receber dois formandos do curso de 

Técnico de Comunicação para desenvolver formação em contexto de trabalho, no 

período compreendido entre junho e julho. Deliberado responder que neste 

momento, devido à requalificação do edifício sede e ao facto dos serviços estarem a 

funcionar em instalações provisórias não será possível acolher estagiários. Analisado 

e deferido pedido da Lousitânea – Liga de Amigos da Serra da Lousã para cedência 

de transporte no dia sete de maio, no período da manhã, para a realização de uma 

ação de combate às espécies invasoras (mimosas) intitulada “Caça Mimosas”. A 

referida atividade é realizada em parceria com os Baldios de Vilarinho e com a 

Escola Secundária e pretende implementar técnicas de combate a estas espécies.  

06 – Ajustes  

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto, 

números seis e sete à empresa FUL – Ferragens e Utilidades da Lousã, número oito 

A a Hélder António Martins Ferreira, mediante orçamentos apresentados.  

07 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário  

Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter temporário 

pela Comissão da Capela do Casal do Espírito Santo para arraial a realizar de vinte 

e três para vinte e quatro de maio na Rua Conselheiro Vicente Ferrer. A licença foi 

passada com a isenção conferida às coletividades. 

08 – Pareceres 

Neste período foram emitidos três pareceres. O primeiro sobre o pedido efetuado 

através do sector de Desporto da Câmara Municipal da Lousã, via email, para a 

organização, no dia um de maio, de um passeio BTT organizado pelo GT Bicycles 

Club. A prova  ocorre entre as nove e as catorze horas, prevendo-se a presença de 

cerca de vinte participantes, com partida do Trevim. O percurso está identificado nos 

mapas anexos ao pedido. O segundo sobre o pedido efetuado pelo Montanha Clube, 

via email, para a organização, no dia vinte de maio, da terceira edição do evento BTT 

“Fox Enduro Race”. A partida será no Santo António da Neve pelas nove horas e 

trinta minutos e a chegada é ao Parque Carlos Reis, prevendo-se a presença de 

cerca de cento e cinquenta participantes de forma a garantir as condições de 

segurança e qualidade do desafio. O percurso está identificado no mapa anexo ao 
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pedido. O terceiro sobre o pedido efetuado através do sector de Desporto da CML, 

via email, para a organização no dia dois de maio de uma Caminhada Urbana 

organizada pelos Bombeiros Municipais da Lousã. A referida caminhada, que conta 

com cerca de setenta pessoas, terá início no Quartel dos Bombeiros pelas vinte 

horas e trinta minutos, terminando pelas vinte e três horas, de acordo com o 

percurso 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. 

09 – Comunidade para a Economia Cívica do Conselho da Lousã 

Presente correio eletrónico da Câmara Municipal com apresentação da iniciativa 

para a Economia Cívica e convite para a Junta de Freguesia integrar a Comunidade 

para a Economia Cívica do Concelho da Lousã, cuja formalização será no dia quinze 

de abril no auditório da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro. Deliberado 

aderir à iniciativa proposta.  

10 – Retenção para o Serviço Nacional de Saúde 

Recebida comunicação da Direção Geral das Autarquias Locais sobre a retenção 

efetuada para o Serviço Nacional de Saúde ao valor do segundo trimestre do Fundo 

de Financiamento das Freguesias, no montante igual ao afetado em dois mil e 

catorze com os encargos com os trabalhadores em matéria de prestações de saúde 

pelo SNS.  

11 – Serventia nos Cômoros 

No seguimento de contactos anteriores por parte dos moradores confinantes com 

serventia nos Cômoros, nomeadamente José Pires Bento e Jorge Fernandes, foi 

agendada reunião na Câmara Municipal com o vice-presidente e os referidos 

moradores na tentativa de solucionar a questão do possível alargamento e 

pavimentação da serventia. No entanto, a hora da reunião foi alterada, por não ter 

sido informado o senhor Jorge Fernandes. Assim, foi ouvido o José Pires Bento que 

explicou o seu ponto de vista, tendo mais tarde sido ouvido o senhor Jorge 

Fernandes, sendo que a solução deverá passar pela intervenção direta da Câmara 

Municipal.  

12 – Toponímia 

O Presidente informa que foi dado parecer favorável à alteração do topónimo 

Avenida Coelho da Gama para Rua da Misericórdia no troço compreendido entre a 
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Rua Domitília de Carvalho e o cruzamento entre a Rua Carlos Reis e a Rua 

Movimento das Forças Armadas bem como à proposta de atribuição do topónimo 

Rua José Augusto do Rego, de acordo com solicitação da Câmara Municipal. 

Informa ainda que foram colocadas placas de toponímia e de afixação de informação 

em diversos locais da freguesia. 

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

Vilarinho 

Recebido ofício do Conselho Diretivo dos Baldios da Extinta Freguesia de Vilarinho 

acerca do processo do senhor Casimiro. Explicam que, apesar de terem tentado 

chegar a um acordo, tal não foi possível nem aceite pela outra parte pelo que terão 

que aguardar pelo julgamento. Agradecem ao Presidente da Junta a disponibilidade 

demonstrada com vista à resolução do diferendo e à salvaguarda do interesse 

público.  

14 – VI Caminhada de Vilarinho 

O executivo fez o ponto de situação da caminhada realizada no dia vinte e seis. O 

balanço da atividade foi muito positivo, não só pelo número de participantes mas 

também porque o ambiente foi de são e agradável convívio. O valor das inscrições, 

num total de quinhentos euros (500.00 €) foi entregue à ADIC como donativo. 

15 - Pagamentos 

O tesoureiro Aurélio Gonçalves informa que, durante o mês de abril, foi pago à 

Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira o valor de doze mil e 

novecentos euros (12.900,00 €) como comparticipação pelos serviços de 

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

16 - Editais 

Recebido edital com pedido de divulgação da Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Centro sobre o ressurgimento da praga das palmeiras em jardins privados 

e públicos.  

17 – Votos de louvor 

Foi ratificada a decisão de atribuir votos de louvor à Secção de Judo – Veteranos do 

Montanha Clube, à equipa de Futsal Feminino da Associação Desportiva 

Serpinense, à equipa de Juvenis do Clube Desportivo Lousanense e à equipa de 

seniores do Rugby Clube da Lousã, pelos brilhantes resultados nas suas 

modalidades nas mais recentes competições. Igual voto foi também aprovado pela 

Assembleia de Freguesia realizada no passado dia vinte e sete.    
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18 – Voto de pesar 

Foi ratificada a decisão de enviar voto de pesar pelo falecimento do Senhor 

Bernardino Nunes, pelo seu percurso de vida cívica ativa e altruísmo. Igual voto foi 

também aprovado pela Assembleia de Freguesia realizada no passado dia vinte e 

sete.    

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


