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  ATA Nº 42 

Aos três dias do mês de junho 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 – Pagamentos 

07 – Ocorrências A Minha Rua 

08 – Pedidos 

09 – Pedidos de parecer 

10 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário  

11 – Conferencia Internacional de Jogos Tradicionais 

12 – X jogos da Freguesia 

13 – Congresso da Anafre 

14 – ADXTUR 

15 – Produtos Fitofarmacêuticos  

16 - Toponímia 

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 

mail enviado pela Câmara Municipal com informação reencaminhada pelo Centro 

de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra com divulgação de 

sessão de esclarecimento para os consumidores de eletricidade e gás a decorrer 

no dia vinte e seis de maio em Coimbra; convite da DGAL para seminário intitulado 

“ As Autarquias Locais e a energia nos seus territórios”, a realizar no dia vinte e 

nove de maio; mail do Gabinete de Apoio à Presidência para a assinatura dos 
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Protocolos – Contratos Interadministrativos e Acordos de Execução referentes ao 

ano de dois mil e quinze, a realizar no dia dois de junho pelas dezoito horas; mail 

da Activar com convocatória para reunião de consórcio do Projeto Escolhas a 

realizar no dia dois de junho às onze horas, na sede da associação; mail da 

Câmara Municipal com remarcação da reunião da Comunidade para a Economia 

Cívica para o dia cinco de junho; mail da CPCJL com convite para participação na 

Conferência “Intervindo, Protegendo”, no próximo dia doze de junho, no Auditório 

da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro; mail da Escola Profissional da 

Lousã com convite para o terceiro Conselho Eco Escolas a realizar no dia cinco de 

junho pelas dez horas nas instalações da escola; convite da AESL – Associação 

Empresarial Serra da Lousã, para Sessão de Esclarecimento com a ACT  – 

Autoridade para as Condições do Trabalho, no âmbito das “Principais Obrigações 

Legais do Empregador” em matéria de Relações Laborais e Segurança e Saúde no 

Trabalho, que se realiza no próximo dia 16 de junho, no Auditório da Biblioteca 

Municipal.  

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa o executivo que a Freguesia irá ter um espaço de 

representação e divulgação de imagem na Feira Anual de S. João. O Presidente 

informa que, no seguimento de reuniões para a organização da semana sénior, a 

decorrer na última semana de setembro, defendeu que será importante a 

manutenção da descentralização das atividades nas várias freguesias. Dá ainda 

conhecimento da decisão de compra de telhas a um particular para conclusão da 

obra no estaleiro pelo valor de cento e cinquenta euros (150,00 €). As telhas agora 

adquiridas são iguais às já usadas na requalificação do edifício em questão. 

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: X Edição dos Jogos da Freguesia no dia vinte e 

nove de maio, no estádio Municipal de Rugby José Redondo; reunião com a 

Competir no dia um de junho; conferência “As Freguesias no Estado de Direito 

Democrático” no dia dois de junho na Sala do Senado da Assembleia da República. 
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06 – Pagamentos 

O tesoureiro Aurélio Gonçalves deu informação das faturas pagas durante o mês 

de maio, a saber: faturas: 3010, 5907, 5164, 5171, 4009 e 5876 de Aníbal Antunes 

Bandeira no valor de duzentos e cinquenta e cinco euros (255,00€); fatura 6583 de 

Intermarché no valor de vinte e cinco euros (25,00€);fatura 329 de CentroDiety no 

valor de quinhentos e noventa euros (590,00€); faturas 1084 e 0390 de Leroy 

Merlin no valor de cento e cinquenta e três euros e dezasseis cêntimos (153,16€); 

fatura 485 de Café “Zé dos Leitões”, no valor de doze euros e sessenta cêntimos 

(12,60€): fatura 369 e 181 de Florista Flormila no valor de vinte e sete euros 

(27,00€):fatura 2343 de Ferragens e utilidades da Lousã no valor de quinze euros 

(15,00€);faturas 5995, 5796 e 5622 de CDL no valor de noventa e um euros e 

sessenta e dois cêntimos (91,62€);fatura 2850 de Minipreço no valor de dois euros 

e quarenta cêntimos (2,40€):faturas 1513, 1511e 1503 de Chen Changyun no valor 

de seis euros e cinquenta cêntimos (6,50€);faturas 824, 886, 895 e 920 de 

Lousanfer no valor de treze euros e sessenta e quatro cêntimos (13,64€); fatura 

90648 de Cooperativa Agrícola do Concelho da Lousã no valor de nove euros 

(9,00€); fatura 6788 de Pneusete no valor de cinquenta e cinco euros e oitenta e 

cinco cêntimos (55,85€); fatura 644 de Jornal “O Trevim”, no valor de quarenta e 

quatro euros e dezassete cêntimos (44,17€); fatura 6730 da PT, no valor de trinta 

euros e setenta e oito cêntimos (30,78€); fatura 2813 de CTT no valor de dois euros 

e quarenta e cinco cêntimos (2,45€); fatura 24001 de Electroauto da Lousã no valor 

de cento e cinquenta e um euros e vinte e nove cêntimos (151,29€); fatura 338221 

de PMS no valor de duzentos e seis euros e sessenta e quatro cêntimos (206,64€): 

fatura 704 de AMPL Unipessoal, Lda. no valor de cento e quarenta e sete euros e 

vinte e oito cêntimos (147,28€); faturas 3549, 3916 e 89 de Multimac no valor de 

cento e cinquenta e dois euros e noventa e cinco cêntimos (152,95€); faturas 0942 

e 1399 de Riso Ibérico no valor de trezentos e dezassete euros e noventa e seis 

euros (317,96€); faturas 5588 e 5353 de Ricópia no valor de cinquenta e um euros 

e trinta e três cêntimos (51,33€); fatura 4837 de Diário de Coimbra no valor de 

cento e vinte euros (120,00€); faturas 4746, 4309, 3999 e 4079 de EDP no valor de 

trezentos e oito euros e dois cêntimos (308,02€); faturas 9066 e 0891 de Vodafone 

no valor de quatrocentos e dezassete euros e vinte cêntimos (417,20€); faturas 

266, 295, 382 e 236 de Almeida Sêco, Lda. no valor de seiscentos e sete euros e 

dezassete cêntimos (607,17€); fatura 2270 de Associação Académica de Coimbra 
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no valor de vinte e cinco euros (25,00€); recibo 8689 de Liberty Seguros no valor de 

cento e trinta e oito euros e cinquenta e nove cêntimos (138,59€): fatura 1829 de 

Securitas Direct no valor de quarenta e dois euros e setenta e oito cêntimos 

(42,78€); fatura 54324 da Grenke no valor de trezentos e cinquenta e seis euros e 

noventa e sete cêntimos (356,97€); fatura 3 de Santos Neves & António Correia, 

Lda. no valor de mil e quinhentos euros (1.500,00€) no valor total de cinco mil 

oitocentos e oitenta e sete euros e trinta e cinco cêntimos (5.887,35€).                    

No âmbito da gestão corrente da Assembleia de Compartes dos Baldios de 

Alfocheira, foi ainda transferido para a conta da Junta de Freguesia o valor de 

quinze mil euros (15.000.00 €). Por deliberação do Presidente, foi pago o valor de 

dois mil cento e dezoito euros e sessenta e um cêntimos (2.118,61 €) referente a 

seguros de pessoal em projetos CEI dos Baldios de Vale de Neira.  

07 – Ocorrências A Minha Rua 

Neste período foram recebidas e devidamente encaminhadas duas ocorrências do 

portal A Minha Rua. 

08 – Pedidos 

Presente mail de Luís Augusto Ferreira Costa com agradecimento da limpeza feita 

em Ceira dos Vales e conclusão da obra do Parque de Lazer na aldeia. O munícipe 

pergunta a data de conclusão do alcatroamento e construção de muro nos Vales. 

Foi informado que a data prevista para a realização da obra será o mês de julho. O 

Lousã Volley Clube, à semelhança dos anos anteriores, solicita parceria na 

organização do XVI Summer Cup, a realizar em Lousã, Miranda do Corvo, Góis e 

Serpins de um a cinco de julho. Solicita a montagem de estrutura metálica com 

rede de proteção no campo de jogos da Escola Secundária bem como ajuda na 

disponibilização de recurso humano para apoio e acessoria de imprensa do evento. 

Convida o Presidente a estar presente na cerimónia de entrega de prémios a 

realizar no dia cinco de julho. Deliberar proceder à montagem da estrutura, de 

acordo com o já habitual. A Câmara Municipal reencaminhou mail do munícipe 

Jorge Lopes de Oliveira Seco com pedido de limpeza de caminho obstruído na 

Lagartixa. Deliberado verificar a situação. Verificado o pedido de munícipe 

residente em Vale de Maceira para limpeza e aprofundamento das valetas da 

estrada M555, já que a água da chuva não está a escoar de forma eficaz. O 

munícipe pede ainda que seja cimentada a valeta junto ao seu muro de suporte 

porque a água já está infiltrar no muro, podendo acarretar prejuízos futuros se 
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danificar a referida construção. Sugere ainda a limpeza de caminho de acesso a 

terrenos florestais e agrícolas que está em muito mau estado, quase intransitável. 

Deliberado verificar estas situações. 

09 – Pedidos de parecer 

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

através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização no dia seis de 

junho do “36º Grande Prémio de Ciclismo ABIMOTA” organizado pela ABIMOTA. O 

referido evento, que conta com cerca de cem ciclistas, terá início pelas catorze 

horas e cinquenta minutos, terminando pelas quinze horas e cinquenta minutos, de 

acordo com o mapa e roadbook anexos ao pedido. Todas as questões de 

segurança, nomeadamente acompanhamento pela Brigada de Transito e GNR 

serão salvaguardadas pela organização. A segunda sobre o pedido efetuado pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpins, para a 

organização, no dia dez de junho, de um Passeio Ciclo-Turístico. O passeio tem o 

seu início previsto para as nove horas, não tem índole competitiva e decorre em 

estradas municipais devidamente assinaladas no mapa que acompanha o pedido. 

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 aos mesmos. 

10 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário  

Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter 

temporário pela Associação de Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã - 

ARCIL para baile a realizar no dia seis de junho no Anfiteatro do Parque Carlos 

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

11 – Conferência Internacional de Jogos Tradicionais 

Em resposta ao pedido de patrocínio para a realização da conferência, a EFAPEL – 

Empresa Fabril de Produtos Elétricos, SA deliberou atribuir o valor de quinhentos 

euros (500,00 €). A Junta de Freguesia agradece o apoio prestado.   

12 – X Jogos da Freguesia 

O executivo fez o balanço da X Edição dos Jogos da Freguesia, considerando que 

continua a ser uma atividade gratificante e que contribui para a construção e 

manutenção da nossa comunidade através da preservação do património imaterial 

da freguesia e do concelho. Mais uma vez a atividade decorreu no Estádio 

Municipal de Rugby José Redondo, contou com a participação das turmas das EB1, 
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a direção técnica do professor Mário Maia, com o apoio da Faculdade de Ciências e 

Desporto da Universidade de Coimbra, Agrupamento de Escolas da Lousã; Escola 

Profissional da Lousã; Rugby Club da Lousã e Câmara Municipal.  

13 – Congresso da Anafre 

Analisado convite da ANAFRE para participação no XV Congresso a realizar em 

Ponta Delgada, S. Miguel, Açores, nos dias seis e sete de novembro. O custo de 

inscrição da freguesia é de noventa e cinco euros (95.00 €) e podem inscrever-se 

dois delegados: o Presidente da Junta e o Presidente da Assembleia ou os seus 

substitutos. O Presidente considerou pertinente a presença da freguesia no 

Congresso, tendo que estudar melhor as condições de participação.  

14 – ADXTUR 

Recebido e analisado o documento de síntese técnica da primeira reunião da nova 

direção da ADXTUR, realizada na aldeia de Figueira, em Proença-a-Nova, no dia 

vinte de maio.  

15 – Produtos Fitofarmacêuticos  

Na vistoria realizada às obras do armazém para os produtos fitofarmacêuticos, na 

sequência do pedido de autorização de aplicação terrestre de produtos 

fitofarmacêuticos feito aos serviços da Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Centro, realizada no dia vinte e seis de maio, foi exigida a construção de uma fossa 

séptica estanque para receber os resíduos da lavagem dos depósitos/atomizador; 

de um telheiro no exterior junto ao armazém para preparação da calda, onde entre 

o trator com o atomizador; de uma bacia de retenção com vinte centímetros de 

inclinação, pintada com tinta plástica para ser impermeável; de um rebordo de vinte 

centímetros de altura, para transformar o piso do armazém numa bacia de 

retenção; de portas de abrir para o exterior. O Presidente informou que vamos dar 

seguimento à obra de modo a cumprir os requisitos exigidos. 

16 - Toponímia 

No seguimento de pedido da Câmara Municipal, foi dado parecer favorável à 

alteração do topónimo Rua Álvaro Viana de Lemos para Rua João de Matos Cruz 

no troço compreendido entre as instalações da Fábrica de Papel do Prado e o 

entroncamento com a Rua do Penedo e à atribuição do topónimo Rua António 

Rodrigues de Almeida Maio ao arruamento principal da Zona Industrial dos 

Matinhos. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


