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ATA Nº 90 

Aos dezanove dias do mês de abril de dois mil e dezassete, 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 - Discussão e votação dos documentos de prestação de contas e do 

relatório de atividades do ano de dois mil e dezasseis 

07 – Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da 

autarquia 

08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

09 – Adenda ao Contrato Interadministrativo entre a Junta de Freguesia e a 

Câmara Municipal da Lousã 

10 – Pedidos 

11 – Crescer com as Árvores 

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 gabinete de Apoio à Presidência para almoço convívio integrado 

nos Fins-de-semana do Cabrito, no dia vinte e sete de abril; convite do Espaço 

J E6G para as atividades do evento Escolhas de Portas Abertas a realizar nos 

dias oito e dez de abril; convite da ANAFRE para o II Encontro de Mulheres 

Autarcas de Freguesia a realizar no dia vinte e nove de abril no Grande 

Auditório do Centro de Congressos do Taguspark em Oeiras; convite do 

Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil para sessão de 
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apresentação pública do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 

Florestais – DECIF 2017 – a realizar no dia doze de abril em Foz de Arouce; 

convite do Presidente da Câmara Municipal da Lousã e do Comandante do 

Corpo de Bombeiros Municipais para as comemorações do 113º Aniversário do 

Corpo de Bombeiros, no dia um de maio; mail da ARCIL CLDS 3G com agenda 

dos Encontros com os Produtores Locais do Concelho, sendo que a reunião da 

freguesia de Lousã e Vilarinho é no dia vinte e sete de abril na sede do Rancho 

Infantil Estrelinhas da Ponte do Areal; convite do GALO – Grupo de 

Aeromodelismo da Lousã para o evento “10 anos – GALO 2017 – Encontro 

Internacional de Aeromodelismo a realizar no fim-de-semana de vinte e nove e 

trinta de abril; convite da Câmara Municipal para a inauguração do projeto 

Parque Urbano da Lousã no dia vinte e três de abril e convite geral para as 

comemorações do dia vinte e cinco de abril; convite da Câmara Municipal para 

a conferência de imprensa de apresentação dos fins-de-semana gastronómicos 

do cabrito no dia dezassete de abril no Hotel Melia; convocatória da ARCIL 

CLDS 3G para reunião do grupo de trabalho no âmbito da ação 12 a realizar no 

dia dezassete de abril. 

03 – Informações do presidente 

O presidente informou que contactou a Câmara Municipal, na pessoa do 

vereador Ricardo Fernandes no sentido de mais uma vez lembrar a urgência 

da tomada de decisão em relação ao sentido de trânsito na Rua da Graça e 

parte final da Rua General Humberto Delgado. Mais acrescentou que, de 

acordo com informação do Presidente da Câmara, não havendo hipótese de 

realização da intervenção no Largo da Graça, seria importante pelo menos 

definir o estacionamento na zona, até porque a GNR tem atuado de forma 

muito intensa, o que provoca descontentamento e mal-estar da parte dos 

munícipes. Levou ainda ao conhecimento do executivo ofício enviado pelas 

Sondagens Neves, Unipessoal, Lda com apresentação da empresa.  

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 
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Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e 

atividades enumeradas de seguida: reunião com o professor Mário Maia para 

preparação dos Jogos da Freguesia, no dia dezassete; Crescer com as 

Árvores, no dia dezanove. 

06 - Discussão e votação dos documentos de prestação de contas e do 

relatório de atividades do ano de dois mil e dezasseis 

O Presidente colocou à apreciação e discussão os documentos de prestação 

de contas e o relatório de atividades do ano de dois mil e dezasseis, os quais 

foram explicados pelo Tesoureiro. Depois da análise dos documentos, foram os 

mesmos aprovados por unanimidade, sem mais intervenções.  

07 – Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações 

patrimoniais da autarquia 

Neste ponto foram analisados os mapas dos bens inventariados referentes ao 

ano de dois mil e dezasseis. O Presidente explicou as questões levantadas 

pelo executivo, tendo o documento sido aprovado por unanimidade. 

08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter 

temporário: Irmandade de Nossa Senhora da Piedade para festa popular na 

vila entre os dias vinte e vinte e cinco de maio. Esta licença foi passada com a 

isenção conferida às coletividades.  

09 – Adenda ao Contrato Interadministrativo entre a Junta de Freguesia e 

a Câmara Municipal da Lousã 

O presidente informa que, perante diversos pedidos de alcatroamento e de 

reparação de vias, enviou comunicação ao Presidente da Câmara a solicitar 

massa betuminosa fria e areia para colmatar algumas situações, 

nomeadamente a da estrada do Trevim e de Vale de Neira para Vale Pereira 

da Serra. A resposta recebida contempla a concretização das intervenções e 

beneficiação de vias em Vale Nogueira/Vale Pereira da Serra, troço na Ponte 

Quadiz, travessa na Fonte dos Mouros, alargamentos no Vale e no Padrão. O 

valor a transferir como receita de capital será de doze mil e quinhentos euros 

(12.500,00 €) através de adenda aos acordos aprovados. Foi assim enviado 

pela Câmara Municipal a adenda ao Contrato Interadministrativo que 

contempla estas intervenções. Depois de aprovada pelo executivo, será a 

mesma enviada para aprovação da Assembleia de Freguesia.  
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10 – Pedidos 

Analisado mail enviado por Marc Lamaire acerca do mau estado da estrada de 

acesso ao Trevim. Decidido ir ao local e avaliar a hipótese de repavimentação 

de alguns troços. Analisado o pedido da Associação Recreativa e Cultural de 

Vale de Neira de cinquenta metros de azulejo e cimento cola para conclusão da 

obra nas instalações sanitárias da sede, tendo sido deliberado solicitar mais 

informações.  

09 – Crescer com as Árvores 

Realizada a atividade Crescer com as Árvores com as crianças do Jardim de 

Infância e EB1 de Santa Rita. Este ano, as crianças do Jardim de Infância 

entregaram as árvores do alfobre da escola aos colegas do primeiro ano e foi 

esta turma que promoveu a plantação em Vale de Neira.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


