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  ATA Nº 43 

Aos dezassete 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 – Ajustes 

08 – Pedidos 

09 – Pedidos de parecer 

10 – Licença para Atividades Ruidosas de Caráter Temporário  

11 – Subsídios 

12 – Toponímia 

13 – Revisão do Orçamento da Despesa e da Receita e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

14 – A Minha Rua 

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 da Secção de Caminheiros do Montanha Clube para jantar convívio da 

décima quinta descida noturna a realizar no dia treze de junho; convite do Rancho 

Folclórico Etnográfico de Vilarinho para o vigésimo quinto encontro de folclore e 

para o jantar convívio, a realizar no dia onze de julho; convocatória da Câmara 

Municipal para reunião do plenário do Conselho Local de Ação Social da Lousã a 

realizar no dia quinze de junho; mail da Câmara Municipal com pedido de 

divulgação e apoio nas inscrições para passeio a realizar no dia um de julho; 
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convite da Câmara Municipal da Lousã para congresso sobre “Imigração e 

Integração” a realizar nos dias vinte e cinco e vinte e seis de junho no Palácio Hotel 

da Lousã. 

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa o executivo que recebeu mail da educadora 

Sónia Lima do Jardim de Infância da ADIC Vilarinho a agradecer a atenção e 

generosidade pela disponibilização de funcionários da Junta para a colocação de 

herbicida, arranjo de rede e corte e limpeza de ervas no recinto da escola. Informa 

ainda que alguns colaboradores da freguesia e das assembleias de compartes irão 

frequentar uma ação de formação de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos, 

com vista a serem cumpridas as exigências legais de aplicação de herbicidas.   

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: Festa de Encerramento do ano Letivo na EB2, 

reunião do projeto Eco-Escolas, reunião da Comunidade para a Economia Cívica, 

no dia cinco; inauguração da requalificação da Rua dos Codessais, Festa de Santo 

António na Póvoa, Festa de Santo António dos Escuteiros, no dia treze; reunião na 

sede da Movijovem sobre a viabilidade de projetos comuns, no dia dezasseis. 

06 – Pagamentos 

O tesoureiro Aurélio Gonçalves informa que foi pago à Assembleia de Compartes 

dos Baldios de Vale de Neira o valor de cinco mil euros (5000,00 €) como 

comparticipação pelos serviços de manutenção e limpeza de vias e caminhos 

diversos efetuados por esta entidade.  

07 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto 

número nove à empresa José Garcia, Lda., números dez e onze à empresa FUL – 

Ferragens e Utilidades da Lousã, Lda., mediante orçamentos apresentados.  

08 – Pedidos 

Presentes e analisados pedidos de munícipes: Cesaltina Francisco para limpeza de 

bermas na Rua Dr. Albino Forjaz Sampaio; Augusto Alves para limpeza de bermas 
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na Rua de Coimbra; Heiti Bloemmen para remoção de árvores caídas na estrada 

de acesso à Boiça; analisado e deferido o pedido da Associação Cultural Princesa 

Peralta da Lousã para empréstimo e colocação de gambiarras para a realização de 

arraial de S. João. A munícipe Zulmira Pires alerta a Junta para a falta de limpeza 

de matas situadas nos Pegos. O assunto foi encaminhado para a Equipa de 

Proteção Florestal da Guarda Nacional Republicana.  

09 – Pedidos de parecer 

Neste período foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado através do sector 

de Desporto da CML, via email, para a realização no dia vinte de junho do evento 

“Louzantrail” organizado pela Secção de Trail do Montanha Clube. Trata-se de um 

evento de corrida de montanha, contemplando dois percursos que percorrerão a 

Serra da Lousã. O percurso mais curto terá cerca de vinte e três Km e o mais 

longo quarenta e três km. O referido evento, que conta com cerca de seiscentos 

participantes, terá início no Parque Carlos Reis pelas oito horas e trinta minutos 

(percurso curto) e nove horas e trinta minutos (percurso longo), prevendo-se a 

chegada do último participante pelas vinte horas e trinta minutos, de acordo com 

os mapas anexos 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. 

10 – Licença para Atividades Ruidosas de Caráter Temporário  

Neste período foram solicitadas duas licenças para atividades ruidosas de caráter 

temporário: o Agrupamento de Escuteiros da Lousã para arraial a realizar no dia 

treze na Rua Dr. Pires de Carvalho e a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB1 e JI de Santa Rita para arraial a realizar no dia doze no recinto 

da escola. As licenças foram passadas com a isenção conferida às coletividades. 

11 – Subsídios 

Analisado ofício do Rancho Típico Serra da Lousã com pedido de apoio para a 

realização da Festa de S. Paio, a decorrer no dia vinte e sete de junho junto ao 

Castelo, nomeadamente de carrinha para transporte dos materiais necessários à 

realização da festa. A atividade inclui ainda uma recreação da tradicional matança 

do porco. Solicitam ainda apoio para a pintura interior da sede da associação 

(RIEPA), sita na Ponte do Areal. Deliberado atribuir o valor de cento e cinquenta 
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euros para a atividade e ceder o transporte. Acerca da pintura, foi decidido articular 

com a direção da Associação. 

12 - Toponímia 

Foi analisada pelo executivo a proposta de nova delimitação da Rua José Vitorino 

Sousa e atribuição de um novo topónimo com o nome de Travessa da Cerejeira, no 

lugar de Cacilhas e também a proposta de toponímia para a aldeia de Vale de 

Neira. Deliberado remeter à Assembleia de Freguesia.  

13 – Revisão do Orçamento da Despesa e da Receita e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

O presidente colocou à discussão e votação a Revisão número um do Orçamento 

da Despesa e da Receita no valor de vinte e oito mil cento e três euros e sessenta 

cêntimos (28.103,60 €) e a alteração número três ao Plano Plurianual de 

Investimentos. Os documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-se 

arquivados em pasta própria. 

14 – A Minha Rua 

Neste período foi recebida e devidamente encaminhada/resolvida uma ocorrência 

no Portal a Minha Rua. 

15 – Informação do tesoureiro 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


