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   ATA Nº 66 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, pelas catorze 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 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

07 – Pagamentos 

08 – Pedidos de Parecer 

09 – Ajustes 

10 – Pedidos 

11 – Ocorrências A Minha Rua 

12 – Abrigar o futuro 

13 – Tribunal de Contas 

14 – Parecer sobre instalação de esplanada  

15 – Pedidos de munícipes 

16 – Medidas de Trabalho Comunitário 

O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes. Explica que por 

motivos profissionais, a reunião ordinária do executivo teve que ser realizada nesta 

data, pelo que agradece a disponibilidade dos membros do executivo. 

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 Irmandade de Nossa Senhora da Piedade para jantar convívio a realizar 

no dia nove de maio; convite do Clube Recreativo Vilarinhense para as 

comemorações do aniversário da coletividade no dia sete de maio; convite da 
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Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade da Lousã para participação 

no evento “Inclusa – Inclusão sem Amarras” a decorrer dias vinte e um e vinte e 

dois de maio no parque Municipal de Exposições; convite da ADXTUR e da Câmara 

Municipal da Pampilhosa da Serra para a inauguração da subida épica da 

Pampilhosa da Serra – Porto de Vacas/Xiqueiro – no dia quinze de maio. 

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa que reunião com a comissão que está a 

organizar as comemorações do quinquagésimo aniversário do ensino secundário 

público na Lousã, José Mendes e Lúcia Amaro. Convidam para a tertúlia a realizar 

no dia catorze de maio no Auditório da Biblioteca e solicitam apoio para publicação 

de revista comemorativa do evento.  

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: sessão solene da Assembleia Municipal e 

espetáculo Sons de abril no dia vinte e cinco; Audição Pública Parlamentar sobre 

“Políticas Públicas para a promoção de uma floresta sustentável”, na Assembleia 

da República, a convite do PEV, no dia vinte e seis; audição com os grupos 

parlamentares do PSD e do PCP na Assembleia da República, no dia vinte e sete 

de abril; Assembleia de Freguesia no dia vinte e oito; Assembleia Municipal no dia 

vinte e nova; centésimo décimo segundo aniversário dos Bombeiros Municipais da 

Lousã e Procissão em honra da senhora da Piedade, no dia um; reunião com o 

professor Mário Maia para preparação dos jogos da freguesia e com o formador 

Marco do IEFP colocação dos estagiários, no dia dois de maio. 

06 – 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 vinte e nove mil e cinquenta 

euros (29.050,00 €) e as alterações número dois e três ao Plano Plurianual de 

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

arquivados em pasta própria. 
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07 – Pagamentos 

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

abril, a saber: fatura 33 de Glassdrive no valor de cinquenta euros (50,00€); fatura 

1317 de Flores da Kika no valor de oito euros e oitenta cêntimos (8,80€); fatura 

1744 de CTT no valor de dois euros e cinquenta e cinco cêntimos (2,55€); fatura 

235 de ARTV – Viagens Unipessoal, Lda no valor de duzentos e cinquenta euros 

(250,00€); fatura 724 de Palácio da Lousã no valor de quatrocentos e noventa e 

cinco euros (495,00€); fatura 4257 de Pedro Sêco no valor de dezassete euros e 

cinquenta e três cêntimos (17,53€); faturas 126031, 125618, 110, 104, 103, 102 e 

101 de Cooperativa Agrícola do Concelho da Lousã no valor de quatrocentos e 

setenta e seis euros e vinte cêntimos (476,20€); fatura 32409 de Lidl no valor de 

cinco euros e oito cêntimos (5,08€); faturas 322 e 317 de Grafisemide no valor de 

novecentos e sessenta e três euros e nove cêntimos (963,09); fatura 1692 de 

Lousan Carimbos no valor de trinta euros (30,00€); faturas 209, 145, 13 de 

Lousanfer, Lda no valor de duzentos e noventa e oito euros e setenta e nove 

cêntimos (298,79€); fatura 1583 de Florista Flormila no valor de vinte e cinco euros 

(25,00€); faturas 8469, 8365, 7686, 7203, 9287 e 6894 de Ricópia no valor de cento 

e vinte e um euros e quarenta cêntimos (121,40€); faturas 74351 e 44143 da PT no 

valor de trezentos e oitenta e cinco euros e dezoito cêntimos (385,18€); faturas 

7025 e 6543 da Vodafone no valor de quatrocentos e quarenta e dois euros e três 

cêntimos (442,03€); faturas 17501, 17511 e 17391 de EDP no valor de cento e 

oitenta euros e dezanove cêntimos (180,19€); faturas 11682, 11606, 11559, 11067, 

9932 e 11148 no valor de seiscentos e quarenta e seis euros e vinte e seis 

cêntimos (646,26); fatura 374019 de PMS no valor de duzentos e seis euros e 

sessenta e quatro cêntimos (206,64€); faturas 1364 e 1365 de Diário de 

Coimbra no valor de quatrocentos e noventa e dois euros (492,00€); fatura 3 

de A.M. Cacho & Brás, Lda no valor de três mil cento e setenta e dois euros 

e oitenta e cinco cêntimos (3.172,85€); faturas 16, 3081, 3151, 3220, 3284, 

9075, 9006 e 8885 de Aníbal Antunes Bandeira, Lda no valor de mil 

novecentos e quarenta e dois euros e treze cêntimos (1.942,13€); faturas 

4555, 4594, 4718 e 4999 de FUL – Ferragens e Utilidades da Lousã no valor 

de mil seiscentos e oitenta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos 

(1.688,56€); fatura 78369 de Securitas Direct no valor de quarenta e três 
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euros (43,51€); faturas 40256 e 35564 de Grenke Renting S.A. no valor de 

oitocentos e vinte e três euros e trinta e um cêntimos (823,31€) no valor total 

de doze mil setecentos e sessenta e seis euros e dez cêntimos (12,766.10€). 

Informa também que foi pago à Assembleia de Compartes dos Baldios de 

Alfocheira o valor de cinco mil euros (5.000,00 €) como comparticipação pelos 

serviços de manutenção e limpeza de vias e caminhos diversos efetuados por esta 

entidade. 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 

vinte e cinco mil euros (25.000,00 €). 

08 – Pedidos de Parecer 

Foram emitidos três pareceres. O primeiro sobre o pedido efetuado através do setor 

de Desporto da CML, via email, para a organização no dia catorze de maio de 

passeio de jipe entre as dez e as dezanove horas pelo “Attalaia Clube”. O passeio 

tem partida de Vila Nova de Poiares, passagem por Góis, Castanheira de Pera, 

Lousã e termina em Miranda do Corvo. Conta com cerca de dezasseis jipes e utiliza 

estradas e caminhos existentes, sendo que os participantes estão obrigados a 

cumprir escrupulosamente o código da estrada. O mapa do percurso foi entregue 

em anexo ao pedido. O segundo sobre o pedido efetuado através do setor de 

Desporto da CML, via email, para a organização no dia vinte e um de maio de 

caminhada solidária organizada pela Associação de Pais da Escola Básica n.1 da 

Lousã, realizada pelo percurso pedestre PR1 entre as nove e trinta e as quinze 

horas. A organização prevê a presença de cerca de trinta participantes. O percurso 

está indicado no folheto anexo ao pedido. O terceiro sobre o pedido efetuado 

através do setor de Desporto da CML, via email, para a organização no dia um de 

maio da vigésima terceira edição do evento de ciclismo “Passeio Manel da Póvoa”. 

O referido passeio terá início na Póvoa da Lousã pelas oito horas e trinta minutos 

passando pela Freguesia das Gândaras, Lousã e Vilarinho, Serpins, Foz de Arouce 

e Casal de Ermio, terminando pelas catorze horas. O passeio utilizará somente 

estradas municipais no cumprimento escrupuloso das regras de trânsito, prevendo-

se a presença de cerca de cem participantes. O mapa do percurso foi enviado 

anexo ao 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 

pedidos. 
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09 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto 

números três à Cooperativa Agrícola do Concelho da Lousã, cinco e seis à 

empresa FUL – Ferragens e Utilidades da Lousã, Lda, sete à empresa Cruz 

Branca, mediante orçamentos apresentados. O processo de ajuste direto número 

quatro foi anulado.  

10 – Pedidos 

De acordo com pedido feito pelos organizadores do Jantar da Fraternidade, na 

pessoa do Casimiro Simões, e à semelhança dos anos anteriores, foi deliberado 

oferecer os cravos aos participantes. Analisado pedido do grupo Gruta Caminheiros 

Terras d`Arunce de apoio para Caminhada Solidária a reverter para a ADSCCL a 

realizar no dia vinte e nove de maio. Deliberar atribuir o valor de cinquenta euros 

(50.00 €). Nesta deliberação a vogal Liliana Simoes e a secretária Helena Correia 

saíram da sala já que pertencem à direção da ADSCCL. Analisado o pedido da 

secção de Trail do Montanha Clube para o evento Louzantrail. Solicitam ajuda 

financeira, limpeza de caminhos e carreiros na serra, bem como apoio logístico na 

cedência de uma viatura com motorista para transporte de eventuais atletas que 

desistam para a meta. Deliberado atribuir o valor de cem euros (100,00 €) e ceder o 

transporte. Presente pedido da organização da LousãMotores, exposição do sector 

automóvel, para apoio à realização do certame, nomeadamente com a inclusão do 

evento no seguro de responsabilidade civil da junta. Uma vez que somos entidade 

parceira do evento desde a primeira edição, foi deliberado aceder ao pedido. Ao 

pedido da secção de caminheiros do Montanha Clube foi deliberado, á semelhança 

do ano anterior, oferecer os sacos de papel para colocação das lembranças e do 

reforço alimentar.    

11 – Ocorrências A Minha Rua 

Neste período foram recebidas e devidamente encaminhadas/resolvidas duas 

ocorrências no Portal a Minha Rua. 

12 – Abrigar o futuro 

Em relação a este projeto, o presidente informa que, tirando situações excecionais, 

a Junta não deverá mais intervir na recuperação de habitações degradadas já que 

as obras podem eventualmente não beneficiar elementos da mesma família. Assim, 

a Junta pretende adquirir património, preferencialmente nas aldeias mais afastadas 

do centro urbano, para recuperar e entregar temporariamente a famílias em 
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situação de exclusão. Nesse sentido, foi assinado um acordo para compra de 

imóvel em Vale de Maceira, pelo valor de seis mil euros (6.000,00 €), com escritura 

a assinar no próximo ano. Os imóveis irão ser recuperados numa lógica de 

voluntariado e a sua cedência obedecerá a regulamento específico.  Por proposta 

da vogal Liliana Simoes, irá ser feita candidatura para reconstrução e recuperação 

destes imoveis ao programa EDP Solidária- Inclusão Social 2016. 

13 – Tribunal de Contas 

Devido a um problema do sistema informático, não foi possível enviar a conta de 

gerência de dois mil e quinze em tempo para o Tribunal de Contas. Foi por isso 

solicitada a prorrogação do prazo. Recebido ofício do tribunal de Contas a informar 

que a prorrogação foi aceite.  

14 – Parecer sobre instalação de esplanada  

Recebido ofício da Câmara Municipal com pedido de parecer sobre instalação de 

uma esplanada aberta em espaço público no Largo da Graça, a pedido do 

proprietário do estabelecimento “Repuxo”, José Pedro da Piedade Ferreira dos 

Santos. Deliberado responder que a Junta de Freguesia não vê qualquer 

inconveniente no pedido formulado. 

15 – Pedidos de munícipes 

No seguimento do pedido da munícipe Amélia Vaz Bernardo, o presidente informa 

que avaliou a situação apresentada sobre muro na Póvoa e que informou que se 

vai consolidar o muro meeiro para evitar a derrocada com as chuvas. Analisado 

pedido da Comissão de moradores do Porto da Pedra para limpeza e 

aprofundamento das valetas da aldeia para facilitar o escoamento das águas. 

Deliberado agendar.  

16 – Medidas de Trabalho Comunitário 

Recebido pedido da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, da técnica 

Margarida Faria, para cumprimento de pena de Prestação de Trabalho a Favor da 

Comunidade do arguido Luciano Manuel Rito Dinis, referentes dois processos, num 

total de setecentas e setenta e nove horas.  Deliberado informar que não é possível 

receber o arguido. 

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 
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qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretária, que a elaborei e 

transcrevi, bem como pelos membros do executivo presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


