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ATA Nº 10 

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito, 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, Augusto 

Manuel Fernandes Simões, Ana Filipa Rodrigues Sêco e Ricardo Bandeira 

Jorge, 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 e atividades 

06 – Pedidos 

07 – Pedidos de parecer 

08 – IX Passeio Pedestre 

09 – Acordo de Colaboração CLDS 

10 - Ajustes 

11 – A Minha Rua 

12 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão: 

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 convocatória da Dueceira para a Assembleia Geral Ordinária a realizar no 

dia dezassete de abril; convite da Assembleia Municipal para a sessão solene 

evocativa dos quarenta e quatro anos do vinte e cinco de abril, no salão Nobre 

dos Paços do Concelho; convite da AESL (Associação Empresarial Serra da 

Lousã) para o evento de reflorestação “Eu sou a Serra da Lousã”, a realizar no 

dia vinte e dois de abril em Serpins; convite da Câmara Municipal dirigido aos 

conselheiros do CMEL para visita ao castelo, a realizar no dia dezoito de abril; 

avisos da Câmara Municipal números catorze, quinze e dezasseis referentes 

ao resultado da discussão pública do “Projeto de operação de reabilitação 
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urbana do centro urbano da vila da Lousã” e ao condicionamento de trânsito 

devido à realização da Procissão da Nossa Senhora da Piedade; email dos 

Baldios de Vilarinho com divulgação e convite à participação no II Seminário 

“Comunidades Locais e os Baldios” a realizar no dia doze de maio; 

convocatória para a Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, a realizar no dia vinte e sete de abril; edital número nove da 

Câmara Municipal sobre a abertura de procedimento de desclassificação da 

Fábrica de Papel do Boque. 

03. Informações do Presidente  

O Presidente informa que, a pedido do Presidente do Conselho Diretivo dos 

Baldios da Lousã, irá ser cedida cópia em formato digital do caderno de 

recenseamento da extinta freguesia da Lousã, destinada a elaborar o caderno 

de recenseamento de compartes da referida área baldia. Informa também que 

foi publicado no Diário da República, segunda série, de vinte e três de abril, o 

extrato do aviso de mobilidade intercarreiras da Assistente Técnica Ana 

Cristina Almeida Soares, para a careira/categoria de Técnica Superior, com a 

remuneração correspondente à primeira posição, nível onze da Tabela 

Remuneratória Única. A Câmara Municipal solicitou à Junta de Freguesia, na 

qualidade da entidade gestora dos Baldios de Alfocheira, autorização, no 

âmbito da defesa da floresta contra incêndios, para a utilização da água dos 

Baldios de Alfocheira na construção de tanque de combate a incêndios na 

Barraca Preta, situação já anteriormente identificada pelos meios de prevenção 

e combate a incêndios como prioritária na defesa da serra da Lousã. O referido 

tanque de combate a incêndios será localizado em área dos baldios de 

Vilarinho, acima do tanque de rega de Alfocheira, sendo este alimentado com 

as águas sobrantes, garantindo assim a disponibilidade de água para os dois 

fins. O Presidente deu conhecimento do valor mensal de capitação a pagar de 

acordo com o artigo 198.º da Lei nº 114/2017 de 29/12, no total de cento e 

noventa euros e dezasseis cêntimos (190,16 €).  

No seguimento de reunião realizada com pais do Jardim de Infância da ADIC, e 

também das reuniões do projeto Eco Escolas, foi discutido o pedido feito para 

intervenção nas janelas do edifício. Os pais e a educadora explicam a 

necessidade da substituição das referidas janelas por uma questão de conforto 

das crianças e também de segurança. A vogal Ana Seco disse considerar 
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importante que o pedido seja feito formalmente pela direção da associação. O 

executivo considerou que a sugestão é pertinente, pelo que o presidente vai 

contactar a direção da instituição para confirmar esta necessidade. Se assim 

for, aguarda pedido formal para dar início aos respetivos procedimentos.  

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 e atividades  

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

atividades enumeradas de seguida: apresentação dos projetos Eco Freguesias 

e Freguesias mais eficientes, na CCDRC e reunião do CLDS e assinatura do 

acordo de colaboração, na Biblioteca Municipal, no dia treze de abril; IX 

Passeio Pedestre de Vilarinho, no dia vinte e dois de abril; Assembleia 

Municipal no dia vinte e quatro de abril; Sessão Solene Comemorativa do 25 de 

abril, no dia vinte e cinco de abril; Reunião da Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios, no dia vinte e sete de abril; apresentação do 

programa “Aldeias Seguras” e “Pessoas Seguras”, no dia vinte e oito de abril, 

em Tábua; Assembleia de Freguesia, no dia trinta de abril; cerimónia de 

aniversário dos Bombeiros Municipais da Lousã, no dia um de maio. O 

Presidente participou em reunião com o Presidente da Câmara e os restantes 

Presidentes de Junta do concelho no dia dezanove de abril. 

06. Pedidos  

Analisado novo pedido de apoio no transporte para ida ao concurso Preço 

Certo, apresentado por Anabela Simões. O Presidente informa que não foi 

possível atender ao pedido porque a carrinha Toyota não está operacional. 

Analisado e deferido o pedido da coordenadora da EB1 para transporte e 

montagem das barracas no dia aberto à comunidade escolar, a realizar em 

quinze de junho. Solicitam ainda a cedência de palco. Analisado e agendado 

pedido de intervenção e manutenção nas ruas do Boque feito por Dulce 

Gonçalves. Analisado e encaminhado para a Câmara Municipal o pedido de 

colocação de sinais de cedência de passagem a quem se encontra no sentido 

Cruz de Ferro-Lousã (de forma a ceder prioridade a quem se encontra pela 

direita) e uma de destino (Lousã centro ou mesmo Coimbra) afixada em frente 
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a quem vem da direção Cruz de Ferro-Lousã. Analisado e deferido o pedido de 

empréstimo de cadeiras enviado pela Companhia Marimbondo para o décimo 

segundo encontro de malabarismo a realizar em Serpins nos dias dezoito e 

dezanove de maio. O grupo organizador da Marcha da Vila da Lousã solicita 

apoio para a ida a Lisboa no dia doze de junho participar nas marchas das 

festas da cidade. O executivo felicita o grupo da marcha, reconhecendo o valor 

e o impacto da presença nas festas de Lisboa, desejando o maior sucesso 

nesta atividade sem dúvida meritória mas considera que não existe fundamento 

para atribuir qualquer apoio.  

07. Pedidos de parecer  

Neste período foram emitidos quatro pareceres. O primeiro sobre o pedido 

efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização 

no dia um de maio da 25ª 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 pelas Freguesias 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. O segundo sobre o pedido 

efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização 

nos dias vinte e um e vinte e dois de abril da quarta Prova do Campeonato 

Nacional de Enduro, pelo Montanha Clube. O local de partida e de chegada é o 

Aeródromo da Lousã e o evento conta com cerca de duzentos participantes. As 

verificações técnicas e documentais decorrem no sábado entre as catorze e as 

dezanove e a prova oficial no domingo entre as dez e as dezassete horas. O 

percurso em formato Google Earth foi enviado anexo ao pedido. O terceiro 

sobre o pedido efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para 

a organização no dia vinte e oito de abril de evento de BTT não competitivo 

designado “Isto é Lousã” e inserido no circuito de BTT NGPS, constituído por 

percurso longo (oitenta e cinco quilómetros) e curto (cinquenta e cinco 

quilómetros), pelo Montanha Clube. O local de partida e de chegada é no 

Parque Carlos Reis e o evento conta com cerca de quinhentos atletas. A 

partida dos atletas é das oito às dez horas e a chegada faseada é entre as 

doze e trinta e as dezassete horas. Os percursos em formato Google Earth 
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foram enviados anexos ao pedido. O quarto sobre o pedido efetuado através 

do sector de Desporto da CML, via email, para a organização no dia vinte e 

nove de abril de passeio solidário de todo o terreno “4x4 Offroad” pela 

Comissão de Festas da N. Srª do Desterro, da Lousã. O referido passeio terá 

início às nove horas e termino pelas dezasseis horas junto à Capela da N. Srª. 

do Desterro, no Espinheiro. O passeio não tem carater competitivo, estando os 

seus participantes obrigados ao cumprimento escrupuloso das regras de 

trânsito, prevendo-se a presença de cerca de noventa carros. A organização 

informa que o passeio tem um carater solidário para com os Bombeiros 

Municipais da Lousã. 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 aos mesmos. 

08 – IX Passeio Pedestre 

O executivo fez o balanço do passeio pedestre que decorreu no dia vinte e dois 

de abril. Este ano a adesão foi pouco significativa porque decorreram inúmeras 

atividades no mesmo dia. Assim, a Junta de Freguesia ofereceu o almoço aos 

participantes, não se tendo cobrado o habitual valor de inscrição. De qualquer 

modo, a atividade decorreu num ambiente de são e agradável convívio, 

contando com participantes de outros concelhos.  

09 – Acordo de Colaboração CLDS 

No seguimento do trabalho em parceria que tem vindo a ser desenvolvido, no 

dia treze de abril foi assinado formalmente o acordo de colaboração entre o 

CLDS de 3ª geração e os parceiros dos diferentes eixos de intervenção. O 

acordo está arquivado em pasta própria.   

10 – Ajustes 

Foi apresentado pelo Presidente e analisado o processo de ajuste direto 

número cinco à empresa FUL – Ferragens e Utilidades da Lousã, Lda, no valor 

de cento e vinte euros (120.00 €). 

11 – A Minha Rua 

Neste período foi recebida e devidamente encaminhada uma ocorrência no 

Portal A Minha Rua. 

12 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 
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O presidente colocou à discussão e votação a alteração número um da 

Modificação do Orçamento da Despesa e a alteração número um ao Plano 

Plurianual de Investimentos. Os documentos foram aprovados por unanimidade 

e encontram-se arquivados em pasta própria.  

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. Foi encerrada a reunião pelas vinte 

horas. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


