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   ATA Nº 74 

Aos sete dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta 

minutos, 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 – Pedidos de parecer 

08 – Ajustes 

09 – Pedidos 

10 - 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 

ofício da Câmara Municipal com convocatória para reunião PMII – Núcleo das 

Migrações no dia cinco de setembro; aviso da Câmara Municipal referente à 

realização de uma prova do Campeonato Nacional de Enduro entre os dias dois e 

quatro de setembro; convite da Câmara Municipal para a assinatura do protocolo 

com a Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas que 

visa a instalação do Gabinete de Apoio ao Emigrante na Lousã, no dia dois de 

setembro; avisos da Câmara Municipal números quarenta e nove e cinquenta 

referentes à realização da prova de ciclismo de estrada designada “Skyroad” nos 

dias dez e onze de setembro; edital número catorze da Câmara Municipal referente 

aos trabalhos de corte de árvores e limpeza do mato que decorrerão a partir de 

cinco de setembro. 

03 – Informações do presidente 
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Neste ponto, o presidente informa que a ANAFRE, a pedido da Policia Judiciária, 

solicita a colaboração das Juntas para informarem se na respetiva área 

administrativa existem pessoas desaparecidas do sexo masculino e de idade 

compreendida entre os trinta e os cinquenta anos. Informa ainda que, a pedido da 

Escola Profissional, foi passado documento de manifestação de interesse e apoio 

para a criação do Centro Qualifica da Escola Profissional da Lousã. No seguimento 

da listagem dos Autarcas/Presidentes eleitos nos últimos quarenta anos e que 

assumiram quer a Presidência da Junta da Lousã e da Junta de Vilarinho, quer a 

Presidência das respetivas Assembleias de Freguesia, já enviada para a secção de 

Cultura e Turismo da Câmara Municipal, foi solicitada morada dos familiares dos que 

tenham falecido entretanto (viúva ou filhos).  

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: almoço convívio no Candal em vinte e sete de 

agosto; conferência de imprensa de apresentação das Conferências da Serra, dia 

um de setembro no Hotel Melia; apresentação do Gabinete de Apoio ao Emigrante 

(GAE), dia dois de setembro. 

06 – Pagamentos 

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

agosto, a saber: fatura 1198 de Jornal “O Trevim” no valor de vinte euros (20,00€); 

faturas 1366 e 295 de Cooperativa Agrícola do Concelho da Lousã no valor de vinte 

e quatro euros (24,00€); fatura 24412 de Bricolousã, no valor de dezoito euros e 

noventa cêntimos (18,90€): fatura 4158 de CTT no valor de dois euros e noventa e 

cinco cêntimos (2,95€); fatura 18518 do Lidl no valor de onze euros e oitenta 

cêntimos (11,80€); faturas 536, 762, 1114, 1643, 1911, 2239 e 2638 de Multimac no 

valor de duzentos e trinta e quatro euros e vinte cêntimos (234,20€); fatura 3652, 

3667, 2829, 2618, 2791, 2781,2085 e 1710 de FUL no valor de quarenta e sete 

euros e noventa e seis cêntimos (47,96€); fatura 425 de Estrela da Sorte no valor de 

três euros (3,00€); fatura 3602 de J. Albino no valor de dois euros e cinquenta 

cêntimos (2,50€); fatura 4671 e 744 de Auto Peças da Lousã no valor de vinte e 

nove euros e trinta e quatro cêntimos (29,34€); fatura 1648 de Ermidas – Sandra 
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Sofia Fernandes Quaresma no valor de dezanove euros e dezanove cêntimos 

(19,19€); fatura 45 de Malta & Pinto no valor de trezentos e treze euros e oitenta e 

seis cêntimos (313,86€); recibo 117 de Montanha Clube no valor de cem euros 

(100,00€); fatura 33 de Glassdrive no valor de duzentos e noventa e dois euros e 

quarenta e três cêntimos (292,43€); fatura 43 de João Pedro de Freitas Martins 

Rodrigues no valor de quatrocentos euros (400,00€); faturas 0747 e 7837 de PT 

empresas, S.A., no valor de setecentos e noventa e três euros e vinte e oito 

cêntimos (793,28€); faturas 8762, 9076 e 4971 de EDP no valor de cento e 

cinquenta e cinco euros e dez cêntimos (155,10€); fatura 735 de Previchama no 

valor de oitenta e três euros e sessenta e oito cêntimos (83,68€); fatura 3059 da 

Grenke no valor de trezentos e cinquenta e seis euros e noventa e sete cêntimos 

(356,97€); fatura 3758 de CTT no valor de dois euros (2,00€); fatura 9997 de 

Securitas Direct no valor de quarenta e três euros e cinquenta e um cêntimos 

(43,51€); no valor total de dois mil novecentos e cinquenta e quatro euros e sessenta 

e sete cêntimos (2.954,67€). 

07 – Pedidos de parecer 

Foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado pelo sector de Desporto da CML, 

via email, para a organização no dia onze de setembro de um evento denominado 

“Sky Road – Aldeias de Xisto”, pela empresa de animação turística Lago Queiroz, 

Unipessoal, Lda. É um evento de ciclismo de estrada aberto a ciclistas amadores 

federados e não federados, contemplando dois percursos que percorrerão estradas 

municipais e nacionais. Um percurso terá a distância de cento e sessenta e seis 

quilómetros (Granfondo) e o outro percorrerá cento e nove (Mediofondo). Os 

participantes circularão em estrada aberta respeitando o código da estrada, 

prevendo-se a inscrição de mais de mil e duzentos ciclistas. O evento tem partida 

marcada para as oito horas e trinta minutos do Parque Municipal de Exposições e 

chega ao mesmo local pelas dezassete horas e trinta minutos. Para uma melhor 

perceção do percurso e horários de passagem, foi recebido em anexo ao pedido 

mapa em PDF, roadbook com os horários de passagem nos diversos locais e 

percurso em Google Earth. 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 pedido. 

08 – Ajustes 
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Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto 

números vinte e um à empresa Agro-México, Lda; vinte e dois à empresa Ricópia – 

Soluções de Impressão, vinte e três à empresa FUL – Ferragens e Utilidades da 

Lousã, Lda., vinte e quatro e vinte e cinco à empresa Agro-México, Lda., e vinte e 

seis à empresa Catulo Lda, mediante orçamentos apresentados.  

09 – Pedidos 

Analisado o pedido da organização do Campeonato Nacional de Enduro da Lousã 

de viatura equipada com tanque de água como meio de prevenção a incendio o 

evento a realizar nos dias três e quatro de setembro. Deliberado informar que a 

Junta não tem capacidade para tal pedido uma vez que se trata de vigilância 

armada. A Liga dos Amigos dos Bombeiros da Lousã solicita apoio na cedência e 

montagem da iluminação exterior para baile solidário a realizar no Freixo, cuja 

receita reverte para a aquisição de ambulância de socorro para os bombeiros. 

Convidam ainda o presidente a estar presente no evento. Deliberado agendar o 

pedido. Recebido mail do Centro Social e Cultural do Pinhal com confirmação de 

participação na Semana Sénior. Enviam programa previsto e solicitam apoio 

monetário para pagamento da animação musical. Deliberado atribuir o valor de 

cinquenta euros (50.00 €) como comparticipação.  

10 - Toponímia 

Por proposta do Presidente foi deliberado propor à Assembleia de Freguesia a 

aprovação da atribuição dos topónimos Rua dos Matinhos (Ramalhais) e Rua 

Principal de Ceira dos Vales (Ceira dos Vales). Esta proposta foi aprovada por 

unanimidade e vem de encontro a solicitações de munícipes. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


