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   ATA Nº 58 

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, 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, António de Fátima Lima 

Gonçalves e Liliana Marcela Moreira Simões, 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 – Trabalho a favor da comunidade 

09 – Pedidos 

10 - Patrocínio dos carros do Cortejo da Queima das Fitas 

11 – Área de delimitação urbana de Vilarinho 

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 do Espaço J para almoço convívio a realizar no dia trinta de dezembro; 

convite da Câmara Municipal para convívio a realizar no dia dezasseis de janeiro 

nas instalações da Sociedade Filarmónica Lousanense intitulado “Natal pelo 

Mundo”, em parceria com o Núcleo das Migrações; mail da Câmara Municipal com 

relação nominal das candidaturas definitivamente admitidas à eleição do Presidente 

da República; convite do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal 

dirigido ao Presidente da Junta para a assinatura dos protocolos a celebrar entre a 

Câmara e as Juntas de Freguesia, no dia onze de janeiro pelas doze horas. 

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa que foi recebido ofício da Câmara Municipal 

acerca das condições técnicas e de segurança dos equipamentos desportivos, que 
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estipula as condições a observar na conceção, instalação e manutenção das 

balizas existentes nas instalações desportivas de uso público. Depois de verificado 

no local, informa que as balizas existentes no campo de Vilarinho estão fixas ao 

solo. Informou ainda que foi feita a vistoria do depósito de produtos 

fitofarmacêuticos solicitada pela Assembleia de Compartes dos Baldios de 

Alfocheira, pelo que aguardamos a licença de aplicação.  

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: Assembleia Geral da Aflopinhal no dia 

dezasseis; Assembleia Municipal no dia dezassete; entrega de cabazes em 

conjunto com a Juventude Socialista no dia vinte; Assembleia de Freguesia no dia 

vinte e oito.  

06 – Pagamentos 

O tesoureiro Augusto Simões deu informação das faturas pagas durante o mês de 

dezembro, a saber: fatura 12674 de Café “Repuxo” no valor de dois euros e oitenta 

cêntimos (2,80€); faturas 1946, 1910, 1895 e 155 de Lousanfer, Lda. no valor de 

dezassete euros e dez cêntimos (17,10€); fatura 36741 de A Panificadora Central 

da Lousã, Lda no valor de cinco euros e quinze cêntimos (5,15€); fatura 8034 de 

Talho “O Cancela”, Unipessoal, Lda. no valor de trinta e dois euros e sessenta e 

três cêntimos (32,63€); fatura 339 de Minipreço – Recupersuper, Lda no valor de 

vinte e quatro euros e cinquenta e três cêntimos (24,53€); fatura 33/257 de 

Glassdrive – Fozglass, Comércio de vidro, Lda. no valor de cento e cinco euros e 

quatro cêntimos (105,04€); faturas 9717 e 1431 de PT Empresas, S.A. no valor de 

trinta e seis euros e cinquenta e dois cêntimos (36,52€); faturas 19496, 30301, 

30379, 30271 e 30136 de EDP Comercial no valor de duzentos e noventa e cinco 

euros e noventa e três cêntimos (295,93€); faturas 808 e 805 de Luís Carlos Lopes 

Francisco - Material Eléctrico no valor de três euros e oitenta cêntimos (3,80€); 

faturas 104217, 1483, 3880 e 1500 de Continente Hipermercados S.A. no valor de 

duzentos e quarenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos (245,95€); fatura 

3819 de Pedro Sêco – Transportes, Lda. no valor de treze euros e quarenta e sete 
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cêntimos (13,47€); fatura 85473 e recibo 3230296 de Vodafone Portugal no valor 

de trezentos e noventa e dois euros e cinco cêntimos (392,05€); fatura 7278 de 

CTT – Correios de Portugal, S.A. no valor de dois euros e quarenta e cinco 

cêntimos (2,45€); faturas 374 e 379 de Isocad no valor de dezanove euros e dois 

cêntimos (19,02€); fatura 2844 de J. Albino no valor de dez euros (10,00€); faturas 

16356, 16128, 16130, 16138, 16268, 16136, 1839, 1801, 5318, 1777 e 1772 de 

FUL – Ferragens e Utilidades da Lousã no valor de noventa e nove euros e noventa 

cêntimos (99,90); fatura 1780 de Aníbal Antunes Bandeira, Lda. no valor de vinte 

euros (20,00€); fatura 1673 de Chen Changyun no valor de um euro e sessenta 

cêntimos (1,60€); fatura 5186 de Mundial Max, Lda. no valor de dezanove euros e 

cinco cêntimos (19,05€); fatura 423 de Restaurante “A Copa” no valor de trinta e 

quatro euros e sessenta cêntimos (34,60€); fatura 113325 de VerdeClick – 

Soluções Energéticas, Lda no valor de vinte e dois euros e noventa cêntimos 

(22,90€); fatura 1145633 de Securitas Direct no valor de quarenta e dois euros e 

setenta e oito cêntimos (42,78€); fatura 98 de Paisaluz – Electrecidade, canalização 

CC, Lda. no valor de quatro euros e trinta e nove cêntimos (4,39€); fatura 90776 de 

Lidl no valor de quinze euros e setenta e um cêntimos (15,71€); fatura 196417 de 

Lapo & Temido, Lda. no valor de oito euros e nove cêntimos (8,09€); fatura 71 de 

António Manuel de Jesus Bento no valor de duzentos e vinte e cinco euros 

(225,00€); fatura 154780 de Grenke Renting S.A. no valor de trezentos e cinquenta 

e seis euros e noventa e sete cêntimos no valor total de mil seiscentos e noventa e 

nove euros e cinquenta e seis cêntimos (1.699,56€). Informa também que foi pago 

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

quinhentos euros (12.500,00 €) como comparticipação pelos serviços de 

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

que foi pago o valor de quatrocentos euros (400,00) no âmbito do Projeto Abrigar o 

Futuro a famílias de comprovada insuficiência económica. No âmbito da gestão 

corrente entre a junta e as assembleias de compartes, o tesoureiro informou que foi 

transferido para a conta da junta o valor de seis mil duzentos e cinquenta euros 

(6.250,00 €) 

07 – A Minha Rua 

Neste período foram recebidas e devidamente encaminhadas/resolvidas duas 

ocorrências no Portal A Minha Rua. 

08 – Trabalho a favor da comunidade 
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Recebido pedido da técnica Maria Isabel Rodrigues, do Instituto de Reinserção 

Social, com solicitação de apoio na execução da Medida de Trabalho a Favor da 

Comunidade do arguido José Manuel Simões Martins, num total de oitenta e cinco 

horas. Mais se informa que o arguido pode já iniciar a sua prestação de trabalho.  

09 – Pedidos 

Analisado o pedido da Associação de Combatentes do Ultramar de algum 

mobiliário para equipar a sede, nomeadamente estantes, armário ou computador. 

Deliberado informar que de momento a junta não tem disponível os móveis 

solicitados.  

10 - Patrocínio dos carros do Cortejo da Queima das Fitas 

Mantém-se a deliberação de atribuir o valor de vinte e cinco euros (25,00 €) a cada 

curso/carro participante no Cortejo da Queima das Fitas, desde que solicitado por 

estudante do curso residente na Lousã.   

11 – Área de delimitação urbana de Vilarinho 

A Junta de Freguesia após analisar a proposta de delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana de Vilarinho deliberou manifestar a sua concordância com a 

mesma. Foi ainda decidido sugerir à CML que estude e avalie a possibilidade de 

extensão do mesmo regime de reabilitação aos seguintes polos urbanos: Eixo 

Casal do Espirito Santo - Freixo, incluindo Rogela; Eixo Casal dos Rios - Fórneas – 

Cacilhas; Eixo Vale de Maceira - Levegadas - Cova do Lobo; Eixo Pegos – Padrão. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


