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ATA Nº 91 

Aos três dias do mês de maio 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 – Pagamentos  

07 – Pedidos 

08 – Pedido de parecer 

09 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

10 – VIII Passeio Pedestre de Vilarinho 

11 – Modificação do Orçamento da Despesa 

12 – LousãMotores 

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 da Câmara Municipal e do Comandante dos Bombeiros Municipais 

para as comemorações do centésimo décimo terceiro aniversário do Corpo de 

Bombeiros; convite da Anafre Coimbra para a cerimónia de apresentação 

pública do PLANOP 01/2017 – Coimbra, referente ao Dispositivo Especial de 

Combate a Incêndios Florestais no nosso distrito, a ter lugar no dia vinte e sete 

de maio no Salão Nobre dos Paços do Concelho em Coimbra; convite do GAP 

para descerramento de placa toponímica “Largo Dr. António Moncada”, dia 

cinco de maio no Freixo; e-mails da Câmara Municipal com aviso número nove 

relativo à realização do Street Basket no dia vinte e cinco de abril, número dez 
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referente ao condicionamento de trânsito no dia trinta e número onze referente 

à realização de trabalhos na Avenida Coelho da Gama, no dia vinte e oito de 

abril; convite da Arcil para sessão de divulgação de Medidas Ativas de 

Emprego a realizar no dia vinte e oito de abril.  

03 – Informações do presidente 

Neste ponto o presidente informa que recebeu da Câmara Municipal, via e-

mail, oficio acerca de reclamação sobre desimpedimento de caminho referente, 

do reclamante Luís Manuel Lopes Galvão, com a indicação que o mesmo será 

enviado por correio. Vai aguardar a receção do mesmo para depois analisar a 

questão.  

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: V Festival da Sopa dos Bombeiros 

Municipais da Lousã, no dia vinte e dois; VIII Passeio Pedestre de Vilarinho, no 

dia vinte e três; espetáculo “Sons de Abril”, no dia vinte e quatro; sessão solene 

da Assembleia Municipal no dia vinte e cinco; reunião com produtores locais e 

CLDS, almoço convívio integrado nos Fins-de-semana do Cabrito e Assembleia 

de Freguesia, no dia vinte e sete; Assembleia Municipal, dia vinte e oito; II 

Encontro de Mulheres Autarcas Socialistas, no dia vinte e nove; procissão em 

honra da Nossa Senhora da Piedade, no dia trinta do mês de abril; centésimo 

décimo terceiro aniversário dos Bombeiros Municipais da Lousã, no dia um de 

maio. 

06 – Pagamentos  

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

de abril, a saber: recibo 50325 de Fidelidade – Companhia de Seguros, SA no 

valor de trinta e cinco euros e setenta e três cêntimos (35,73€); faturas 52204, 

3849 e 3822 de FUL – Ferragens e Utilidades da Lousã no valor de cinquenta e 

sete euros e dezasseis cêntimos (57,16€); faturas 41302 e 34772 de Grenke 

Renting S.A. no valor de duzentos e dois euros e cinquenta e oito cêntimos 

(202,58€); recibo 15 de ADIC – Associação Defesa Idosos e Crianças no valor 
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de trezentos e vinte e cinco euros (325,00€); fatura 296 e 109877 de 

Continente Hipermercados, S.A. no valor trinta e três euros e dois cêntimos 

(33,02€); fatura 2/19 de Zuca, Lda no valor de mil cento e oito euros e vinte 

cêntimos (1.108,20€); fatura 137 de Hélder António Martins Ferreira no valor de 

trezentos e dezanove euros e oitenta cêntimos (319,80€); fatura 34 de 

ACIMIUQ no valor de mil oitocentos e setenta e três euros e dois cêntimos 

(1.873,02€);fatura 3 de Sétima Geração, Unipessoal, Lda no valor de mil 

oitocentos e vinte euros e quarenta cêntimos (1.820,40€); fatura 15876 e recibo 

73912 de Aníbal Antunes Bandeira, Lda., no valor de mil seiscentos e sessenta 

e oito euros e oitenta e um cêntimos (1.668,81€); fatura 60 de AM Cacho & 

Brás, Lda, no valor de dois mil novecentos e sessenta e sete euros e trinta e 

nove cêntimos (2.967,39€); fatura 891 de Estrela da Sorte no valor de vinte 

euros e sessenta e cinco cêntimos (20,65€); fatura 6466 de Galpenergia no 

valor de sessenta e um euros e vinte e um cêntimos (61,21€); faturas 658 e 

640 de Li Huixian no valor de cinco euros e dez cêntimos (5,10€); fatura 395 de 

Cooperativa Agrícola do Concelho da Lousã no valor de sete euros e quarenta 

cêntimos (7,40€); fatura 402913 de Securitas Direct no valor de quarenta e três 

euros e cinquenta e um cêntimos (43,51€); fatura 1852 de CTT no valor de um 

euro e quinze cêntimos (1,15€); faturas 48979, 47470 e 45397 EDP no valor de 

duzentos e vinte euros e dez cêntimos (220,10€), no valor total de dez mil 

setecentos e setenta euros e vinte e três cêntimos (10.770,23€). 

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

Alfocheira o valor de sete mil e cem euros (7.100,00 €) referente à aplicação de 

herbicida na freguesia e à Assembleia de Compartes dos Baldios de Vale de 

Neira o valor de três mil euros (3.000,00 €) como comparticipação pelos 

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

esta entidade. No âmbito da responsabilidade social da Junta de Freguesia, o 

tesoureiro informou que foi pago o valor total de dois mil euros (2.000,00 €) a 

agregados com comprovada insuficiência económica. 

07 – Pedidos 

O munícipe António Manuel Duarte, residente na Rua 25 de abril, pede 

colocação de espelho junto à sua residência de modo a facilitar a saída das 

viaturas em segurança já que não tem visibilidade. Este pedido foi 

encaminhado para a Câmara Municipal. Analisado e agendado o pedido da 
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Escola de Santa Rita para limpeza e preparação do terreno da horta 

pedagógica da escola.  

08 – Pedido de parecer 

Neste período foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado através do 

sector de Desporto da CML, via e-mail, para a organização no dia um de maio 

da vigésima quarta 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. 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. 

09 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter 

temporário: fábrica da Igreja paroquial da Freguesia de Lousã e Vilarinho para 

festa popular a realizar no Prilhão de onze a catorze de agosto. A licença foi 

passada com a isenção conferida às coletividades.  

10 – VIII Passeio Pedestre de Vilarinho 

O passeio pedestre decorreu da melhor forma, tendo sido um momento de 

convívio intergeracional e de prática de hábitos de vida saudáveis. O grupo 

participou ainda na inauguração do Parque Urbano, projeto vencedor do 

Orçamento Participativo promovido pela Câmara Municipal. O valor angariado 

nas inscrições da caminhada, num total de trezentos e vinte e cinco euros, 

reverteu na totalidade para a ADIC, Associação de Defesa do Idoso e da 

Criança, de Vilarinho. Esta instituição enviou ofício com agradecimento pela 

atribuição do referido donativo, realçando que em muito irá contribuir para a 

continuação da edificação do novo Centro Social de Vilarinho.   

11 – Modificação do Orçamento da Despesa 

O presidente colocou à discussão e votação a alteração número três da 

Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de quatro mil trezentos e vinte 
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euros (4.320,00 €). O documento foi aprovado por unanimidade e encontra-se 

arquivado em pasta própria. 

12 – LousãMotores 

A organização do evento, a realizar no próximo mês de outubro, pede apoio da 

nos moldes habituais, nomeadamente com a inclusão da atividade no seguro 

da Junta. Deliberado agendar reunião oportunamente. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


