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  ATA Nº 24 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e catorze, pelas onze horas, 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, Aurélio da Costa Duarte Gonçalves, Augusto Manuel Fernandes 

Simões e António de Fátima Lima Gonçalves, 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 – Ajustes 

08 – Atividades ruidosas 

09 – Pedido de parecer 

10 – Jogos da Freguesia 

11 – Projeto “Lousã Convida à Integração” 

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 organização da LousãMotores para jantar a realizar no dia três de 

outubro. 

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa o executivo que, no seguimento de pedido de 

cedência de telhas pelo munícipe David Soares Coelho, e não se tratando de uma 

situação de carência económica que justifique a cedência gratuita, mas sim do 

facto do munícipe não encontrar telhas destas no mercado para reparar o telhado 

da sua residência, e não ter o mesmo possibilidade de substituição total da 

referida cobertura, foi acertado a troca de cem telhas por doze sacos de cimento. 

Este acordo foi feito no âmbito do Projeto Abrigar o Futuro já que as referidas 
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telhas faziam parte de um lote de cerca de mil que tinham sido doadas à Junta de 

Freguesia pelo munícipe Augusto Ferreira Alves, residente na Rua de Coimbra, 

191, na Lousã. 

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: reunião de parceiros do Microninho, no dia 

dezoito; reunião em Cova do Lobo para resolver questões relacionadas com a 

toponímia, no dia vinte e quatro; reunião no Agrupamento de Escolas da Lousã 

acerca da realização da X edição dos Jogos da Freguesia, no dia vinte e cinco; 

inauguração do certame LousãMotores, no dia vinte e seis; Assembleia de 

Freguesia, reunida na delegação de Vilarinho no dia vinte e nove; Assembleia 

Municipal no dia trinta, no mês de setembro. No dia um de outubro realizou-se em 

Vilarinho a atividade da semana sénior relativa a esta área geográfica, no pavilhão 

do Clube Desportivo Vilarinhense.  

06 – Pagamentos 

O tesoureiro Aurélio Gonçalves deu informação das faturas pagas durante o mês 

de setembro, a saber: recibo 43722847 de Fidelidade no valor de quatrocentos e 

sessenta e cinco euros e vinte e nove cêntimos (465,29€); fatura 32 de Rui 

Alexandre Marques Gonçalves no valor de quatrocentos e noventa euros 

(490,00€); fatura 12/50 e 12/79 de Ferragens e Utilidades da Lousã – Lopes & 

Lopes, Lda no valor de vinte e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos (25,65€); 

fatura 4/142091 de Agropeças do Centro, Lda no valor de quatro euros e trinta e 

um cêntimos (4,31€); Fatura 139388 de Lidl & Cia – Lojas Alimentares no valor de 

dez euros e quarenta e três cêntimos (10,43€); faturas 139370673 e 139354671 

de Vodafone no valor de trezentos e oitenta e seis euros e oitenta e um cêntimos 

(386,81€); fatura 1/7438 de Jorge Alexandre Correia Moita – Florista Flormila no 

valor de vinte euros (20,00€); faturas 7854, 7948, 7952, 8035, 7770, 7773, 7198, 

7582, 7176, 7402, 7326, 7675, 7195, 7503, 7623 e 7617, de Aníbal Antunes 

Bandeira no valor de dois mil novecentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e 

três cêntimos (2955,83€); fatura 22 de P. Tomás no valor de quatrocentos e um 
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euros e oitenta e quatro cêntimos (401,84€); fatura 321304 de PMS – Pinheiro de 

Melo & Salgado Coffe Solutions no valor de duzentos e seis euros e sessenta e 

quatro cêntimos (206,64€); fatura 14350543 de Riso Ibérico, S.A. no valor de 

cento e cinquenta e oito euros e noventa e oito cêntimos (158,98€); fatura 14759 

de Fresoft – Soluções Informáticas, Lda no valor de quinhentos e cinquenta e 

cinco euros e setenta e um cêntimos; (555,71€); recibo 1006841429 de Generali – 

Companhia de Seguros, no valor de cento e cinquenta e três euros e cinquenta e 

cinco euros (153,55€); fatura 102113 de E.P. de Estradas de Portugal S.A. no 

valor de três euros e cinquenta cêntimos (3,50€); faturas 2513 e 7692 de EDP no 

valor de cento e noventa euros e setenta e cinco cêntimos (190,75€); fatura 3/92 

de José António Carvalho Pinheiro, Lda. no valor de três euros e cinquenta e cinco 

cêntimos (3,55€); fatura 22 de Integrator – Tecnologias da Informação no valor de 

mil quinhentos e oitenta e dois euros e oito cêntimos (1.582,08€); fatura 14/559 de 

NCH – Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda. no valor de trezentos e 

sessenta e cinco euros e trinta e um cêntimos (365,31€); fatura 14/102 de Sétima 

Geração, Unipessoal, Lda. no valor de cinco mil euros (5.000,00€); fatura 1/459 de 

Autêntico Regresso – Sucatas, Lda no valor de dois mil euros (2.000,00€); fatura 

49 de Clube Recreativo Vilarinhense no valor de duzentos euros (200,00€); fatura 

777047 de Securitas Direct no valor de quarenta e um euros e doze cêntimos 

(41,12€); fatura 47 e 119 de Associação Cultural Princesa Peralta da Lousã no 

valor de sessenta euros (60,00€); fatura 781 de Ermidas – Sandra Sofia 

Fernandes Quaresma no valor de quarenta e quatro euros e sessenta e quatro 

cêntimos (44,64€); fatura 134421 de Grenke Renting S.A. no valor de trezentos e 

cinquenta e seis euros e noventa e sete cêntimos (356,97€), no valor total de 

quinze mil seiscentos e oitenta e dois euros e noventa e seis cêntimos 

(15.682,96€). 

07 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados processos de ajuste direto, 

nomeadamente os ajustes números cinquenta e cinquenta e um à empresa 

Macoplus; número cinquenta e dois à empresa Astel; número cinquenta e três às 

empresas José Garcia, Lda e Lousanfer e cinquenta e quatro à empresa 

Ferragens e Utilidades da Lousã – Lopes e Lopes, Lda., mediante orçamentos 

apresentados.  

08 – Atividades ruidosas  
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Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de carácter 

temporário, pela liga dos Amigos dos Bombeiros da Lousã, para a realização de 

baile no Freixo no dia onze de outubro. A licença pedida foi passada com a 

isenção conferida às coletividades, chamando a atenção para o facto de ter que 

ser requerida Licença Especial de Ruído a emitir pelo Presidente da Câmara 

Municipal da Lousã. 

09 – Pedidos de parecer 

Neste período foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado via email pelo Gruta 

– Grupo de Caminheiros Terras d ´Arunce para realização de caminhada intitulada 

2ª Rota dos Castanheiros, no dia dezanove de outubro. A caminhada tem início na 

Praça Cândido dos Reis, pelas oito horas da manhã, e final previsto para o mesmo 

local às treze horas e trinta minutos, de acordo com traçado que consta do anexo 

enviado com o 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. 

10 – Jogos da Freguesia 

A secretária Helena Correia dá conta da reunião havida com a professora Ana 

Rosário, do Agrupamento de Escolas da Lousã e das questões aí levantadas 

acerca da realização da X Edição dos Jogos da freguesia, tendo em conta a nova 

realidade das escolas de primeiro ciclo. A data prevista para a realização da 

atividade é o dia vinte e nove de maio de dois mil e quinze, em moldes a definir 

em reuniões futuras. Foi ainda decidido reunir no início do ano com todos os 

parceiros habituais dos jogos e delinear a atividade, nomeadamente o facto de 

poder vir a ser realizada simultaneamente em mais do que uma escola, já que a 

questão dos transportes poderá ser um entrave à deslocação das crianças se a 

realização se mantiver no estádio Municipal de Rugby José Redondo. 

11 – Projeto “Lousã Convida à Integração” 

O presidente informa o executivo que a Freguesia será parceira no projeto “Lousã 

Convida à Integração”, promovido pela Câmara Municipal em candidatura ao 

Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros (FEINPT). O 

presente projeto, a ser aprovado, não trará custos para a Freguesia. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


