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  ATA Nº 49 

Aos dezasseis dias do mês de setembro 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, Augusto Manuel Fernandes Simões e António de Fátima Lima 

Gonçalves. O tesoureiro Aurélio da Costa Duarte Gonçalves faltou à reunião, tendo 

justificado a sua ausência por razões profissionais. A reunião teve 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 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

07 – Moção à Anafre 

08 – Ajustes 

09 – Carta de Intenção de Parceria 

10 - Pedidos 

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 DGAL para conferência sobre “Mobilidade: Desafios Globais ou 

Soluções Locais”, a realizar em Lisboa no dia vinte e dois de setembro; convite da 

CNAF – Confederação Nacional das Associações de Família - para a conferência 

Casca de Nós II “O Superior interesse do idoso dependente: entre o Direito e a 

Psicologia”, a realizar no dia doze de outubro no Auditório da Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa; convite da Activar e da Camara Municipal para a 

inauguração das obras de requalificação da Escola do Talasnal e da Casa da Eira a 

realizar no dia onze de setembro;  

 03 – Informações do presidente 
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Neste ponto, o presidente informa o executivo que mandou imprimir t shirts com o 

logo da junta para oferecer às crianças das equipas dos clubes desportivos. 

Informa ainda que já recebeu informação relativa à implementação da segunda fase 

do Projeto de Modernização Administrativa da ANAFRE – SAMA bem como sobre o 

apoio necessário à instalação e implementação da Plataforma de Serviços Online 

(Plataforma de Serviços Partilhados) que requer apoio na ativação. Em relação à 

realização das eleições legislativas, informa que a Câmara Municipal enviou mails 

com a lista de contactos dos mandatários eleitorais e com a lista de contactos das 

candidaturas apresentadas na área do círculo eleitoral de Coimbra. Foi depois 

recebida a mesma informação da Comissão Nacional de Eleições. 

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: inauguração das obras de requalificação e 

infraestruturas do estádio Dr. José Pinto de Aguiar, no dia cinco; inauguração da 

obra de requalificação da escola do Talasnal, no dia onze; espetáculo com o Grupo 

Incantus no Clube Recreativo Vilarinhense, no dia doze; reunião na Câmara 

Municipal para preparação da Conferencia Internacional sobre Jogos da Freguesia, 

no dia quinze. Foram ainda realizadas diversas reuniões com a organização da 

LousãMotores para organização do certame. 

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

Investimentos 

O presidente colocou à discussão e votação a alteração número quatro da 

Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de onze mil, trezentos e sessenta 

e oito euros (11.368,00 €) e a alteração número quatro ao Plano Plurianual de 

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

arquivados em pasta própria. 

07 – Moção à Anafre 

O presidente deu conhecimento ao executivo da Moção à Anafre: Correção dos 

erros da agregação das Freguesias. O presente texto, aprovado pelo executivo, 
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encontra-se arquivado em pasta própria. Irá ser levado à apreciação da Assembleia 

de Freguesia, a realizar no próximo dia vinte e cinco. 

08 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto 

números dezoito à empresa Hélder António Martins Ferreira; números vinte, vinte e 

eu e vinte e dois à empresa FUL – Ferragens e Utilidades da Lousã, Lda., mediante 

orçamentos apresentados.  

09 – Carta de Intenção de Parceria 

Foi ratificada a decisão do presidente de assinatura da carta de intenção de 

parceria do projeto “Famílias com Afetos” destinado a promover a inclusão social de 

crianças e jovens em situação de fragilidade ou exclusão social e respetivas 

famílias do concelho da Lousã utilizando ferramentas inovadoras, entre as quais as 

artes, a promover pela Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco 

Lugares. 

10 – Pedidos 

Analisado pedido da empresa ManpowerGroup para cedência de sala para a 

realização de atividade de “team building” seguida de passeio pela serra. Não foi 

possível aceder ao pedido porque de momento não dispomos de instalações 

adequadas ao pedido. Agendado pedido de munícipe para limpeza das canas na 

estrada Casal dos Rios/Fórnea. Deferido o pedido para utilização da sala da 

delegação de Vilarinho para realização da formação de parapente a realizar nos 

dias vinte e sete de setembro, onze e vinte e quatro de outubro e um de novembro 

entre as nove horas e trinta minutos e as treze horas. No dia quatro de outubro não 

foi possível aceder ao pedido devido à realização das eleições legislativas.  

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. 

 

 

 

 

 


