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ATA Nº 9 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, pelas dezoito 

horas, no edifício sede, 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 Carlos Jorge 

Bernardo Antunes, com a seguinte 

Ordem do Dia 

01 – Correspondência 

02 – Informações do presidente 

03 – Participação em reuniões 

04 – Ajustes 

05 – Aviso 3/2014 

06 – Justificação Administrativa 

07 – Pareceres solicitados 

08 – Cedência de viatura 

09 – Aluguer operacional com a Grenke 

10 - Recenseamento 

O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes. 

01 – Correspondência 

O presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de 

pedido da Associação Cultural do Grupo de Concertinistas da Lousã para 

cedência de cadeiras para espetáculo musical a realizar no dia vinte e três de 

março e de convite para almoço convívio; pedido de cedência da sala da junta 

para reunião da Associação de Caçadores a realizar no dia sete pelas dezanove 

horas;  

02 - Informações do presidente 

O presidente informa que: foram pagas as senhas aos eleitores que fizeram parte 

das mesas nas eleições autárquicas e que, entretanto, facultaram o seu NIB à 

Junta; recebeu um pedido da parte de uma munícipe para cedência de lenha, 

explicando que de momento, por dificuldades económicas, não a pode pagar, 

tendo sido acordado entregar a lenha pedida; as garagens da delegação de 

Vilarinho foram vandalizadas e que foi dado conhecimento do facto à GNR. Deu 

ainda conhecimento de moção em defesa dos doentes oncológicos, aprovada pela 

Câmara Municipal de Elvas.  
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03 – Participação em reuniões 

Os elementos do executivo participaram nas reuniões a seguir discriminadas: 

Comissão Recenseadora e direção do Centro Social e Cultural do Pinhal no dia 

onze; ADSCCL no dia dezanove; direção do Clube Desportivo Lousanense e 

secções de Futebol, Futmania, Karaté e Krav Maga no dia vinte; sede das 

Estradas de Portugal, EP, no dia vinte e seis; direção do Rancho Infantil 

Estrelinhas da Ponte do Areal e Assembleia Municipal no dia vinte e sete. 

Estiveram ainda presentes na Sessão de análise e debate sobre o Regime 

Financeiro das Freguesias e deveres de informação realizado na Biblioteca no dia 

dezoito e em workshop sobre empreendedorismo na atividade My Career 

realizada na Faculdade de Economia no dia vinte e cinco.  

04 - Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados processos de ajuste direto. 

Neste ponto, o presidente comunicou que efetuou dois ajustes diretos à empresa 

Maco Plus (ajustes 9 e 10).  

05 – Aviso 3/2014 

O executivo determinou a concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores 

que exercem funções públicas nesta autarquia na terça-feira, dia quatro de março, 

dia de Carnaval. 

06 – Justificação Administrativa 

Foi passado um termo de justificação administrativa certificando que o prédio 

urbano inscrito na Matriz Urbana da Freguesia de Lousã e Vilarinho sob o artigo 

nº. 2382, concelho da Lousã, sito no lugar dos Pegos, propriedade de Joaquim da 

Conceição Rodrigues, proveio do artigo nº. 2439, que foi destruído, tendo a sua 

área sido ocupada na totalidade pela estrada aquando do alargamento. Foi 

também ratificada a justificação administrativa referente a dois prédios em Ceira 

dos Vales motivada pela cedência para o domínio público de uma parcela, num 

deles, e da totalidade no outro. 

07 – Pareceres solicitados 

Foi solicitado a emissão de parecer sobre o pedido efetuado através do sector de 

Desporto da CML, via email, pela ECOBIKE, Delegação do Porto da Federação 

Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, para a organização no dia 

22 de fevereiro de 2014 da 1ª ETAPA CIRCUITO NGPS 2014. O evento será 

composto por dois percursos de BTT, um terá a distância de 50 km e outro terá 95 
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km, em traçado que consta do anexo ao pedido. A partida, englobando 5/6 

participantes de cada vez, está prevista a partir das 9h e os participantes 

circularão em estradas nacionais, municipais e florestais, respeitando o código da 

estrada, prevendo-se a presença de cerca de 300/400 participantes. 

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. 

08 – Cedência de viatura 

De acordo com pedido enviado pelo Grupo de Jovens de Vilarinho, foi confirmada 

a cedência da viatura Toyota Hiace para colaborar no transporte dos idosos 

residentes na zona de Vilarinho para o almoço convívio a realizar no dia trinta de 

março. A autorização de condução foi feita em nome de Alcides Romano Coelho, 

também de acordo com o solicitado. Foi ainda solicitado um subsídio para ajudar a 

custear as despesas, tendo sido deliberado atribuir o valor de cento e sessenta 

euros (160.00 €). 

09 – Aluguer operacional com a Grenke 

Foi deliberado proceder ao aluguer operacional das máquinas multifunções com a 

Grenke. Foi ainda deliberado resolver o aluguer operacional das câmaras de 

videovigilância com a Grenke.  

10 - Recenseamento 

O vogal Augusto Simões explicou que fez a reassociação de alguns códigos 

postais e a nova associação, tendo avisado todos os interessados. O presidente 

chama a atenção que esta correção só foi feita nos casos detetados, facto que o 

preocupa porque não sabemos quantos mais casos haverá. Foi marcada uma 

reunião com os partidos políticos para dar conhecimento destas situações mas só 

esteve presente a CDU. Deliberado divulgar nas redes sociais o pedido de 

confirmação dos dados de recenseamento. 

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. 

  

 


