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ACTA Nº 2 

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e treze, 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 – Participação do Público 

02 – Correspondência 

03 – Obras e trabalhos feitos e previstos 

04 – Informações do presidente 

05 – Inscrição na ANAFRE  

06 – Pedidos de subsídios e apoios 

07 – Pedidos de munícipes  

08 - Tribunal Judicial da Lousã 

09 – Proposta de doação 

10 – Apostila de Haia 

11 – Gasóleo colorido e marcado 

12 – Serviço dos CTT 

13 – Orçamentos e propostas 

14 – Certidão de áreas e confrontações 

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 

apresentação de cumprimentos pela vitória nas eleições autárquicas enviados 

pela DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais, Igreja Universal do Reino de 

Deus, A. Sequeira Júnior & C.ª, Lda; convite da USF para as comemorações do 

sexto aniversário a realizar no dia dezasseis do corrente, pelas catorze horas no 

Cine Teatro da Lousã; convite do Orçamento Participativo Portugal para o 

seminário “Democracia em Ação. Diálogos sobre Orçamentos Participativos numa 

perspetiva portuguesa, a realizar nos dias nove e dez de dezembro no Auditório 

do CIUL da Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal da Lousã enviou 
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divulgação de seminários a realizar na CCDR nos dias treze e quinze de 

novembro com assuntos de interesse para a freguesia – “Novo Regime jurídico 

das autarquias locais e estatuto das entidades intermunicipais” no dia quinze e 

"Temas essenciais para governar as Freguesias" no dia treze e também convite 

para a apresentação do Festival de Gastronomia a realizar no dia vinte e dois de 

outubro. Recebida notificação da Guarda Nacional Republicana para o presidente 

comparecer no posto no dia quatro do presente mês a fim de ser inquirido, na 

qualidade de ofendido, no âmbito do processo 392/13.1 GBLSA.  

03. Obras e trabalhos feitos e previstos 

O presidente informou o executivo das obras e trabalhos realizados pelos 

funcionários da junta, nomeadamente das limpezas de bermas, valetas e 

aquedutos realizadas em Alfocheira, Fonte Vidal, Flor da Rosa, Levegadas, Rua 

de Coimbra, Prilhão, Casais, Boque; queima de entulho no estaleiro; entrega de 

lenha na Escola das Levegadas; recolha de lenha e entulho na Escola Conde de 

Ferreira; transporte de telhas da Escola Conde de Ferreira para a Sr.ª da Piedade; 

corte e arrumo de lenha no estaleiro; limpeza de linha de água em Vale Pereira do 

Areal; arranjo de tampa de aqueduto com cimento na Póvoa da Lousã; limpeza e 

organização do estaleiro; lubrificação de máquinas e viaturas. Foram ainda 

agendadas as limpezas a realizar no próximo mês.   

04. Informações do presidente 

O presidente informa que: a primeira reunião entre o presidente da Câmara 

Municipal e todos os presidentes de junta será realizada na próxima semana, em 

data ainda a fixar; dois dos funcionários estão a frequentar a formação “Processos 

e Métodos de Proteção Fitossanitária e Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos”, 

com a duração de cinquenta horas e de acordo com o cronograma apresentado; 

reuniu com a direção do Agrupamento de Escolas com vista a apresentar e 

calendarizar os projetos já em curso bem como articular projetos e atividades 

futuros, nomeadamente a continuidade do Programa Alimentar PERA. 

Acrescentou ainda que pretende normalizar os procedimentos administrativos, 

nomeadamente no registo de canídeos e na passagem de atestados. 

05. Inscrição na ANAFRE 

Presente circular da Associação Nacional de Freguesias com apresentação da 

atividade da associação e apelando para a inscrição da nova entidade. Atendendo 
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ao valor em causa e à situação de dificuldade com que se debate a freguesia, foi 

deliberado não se proceder à inscrição.  

06. Pedidos de subsídios e apoios 

Presente ofício da Voz de Serpins com pedido de publicidade para as 

comemorações do 52º aniversário do jornal. Deliberado não fazer qualquer tipo de 

publicidade até ao final do ano. Analisado pedido da ARCIL para cedência de 

lenha para aquecimento das Unidades Residenciais. Deliberado, de acordo com o 

já habitual ceder a lenha. Foi discutida neste ponto a questão dos subsídios a 

atribuir às coletividades durante o próximo ano, bem como o apoio mensal 

recebido da família Carvalho e que é totalmente destinado a pagar bens 

alimentares a distribuir pela Conferência de S. Vicente de Paulo a famílias 

carenciadas do concelho. Foi deliberado em relação ao último ponto que, por 

razões de natureza orçamental e contabilística, propor à família Carvalho a 

articulação dos pagamentos diretamente com aquela Conferência.   

07. Pedidos de munícipes 

Analisados os seguintes pedidos de munícipes: Álvaro José Lopes dos Santos, 

morador no lugar de Alto Vistoso, solicita a colocação de rails de proteção nesta 

zona da estrada já que têm ocorrido acidentes graves; de Maria Carminda Batista 

de Almeida sobre apropriação indevida de caminho que a munícipe considera 

público. Sobre o mesmo assunto, foi também analisado ofício da Câmara 

Municipal com pedido de informação sobre natureza pública ou privada de acesso 

em Cova do Lobo. Foi deliberado delegar no presidente a ida ao local para 

perceber a situação e emitir parecer. Desde já se adianta que, sempre que não 

haja acordo entre as partes, e porque se discute a titularidade privada, a Junta não 

pode resolver e o assunto deve ser remetido para os tribunais.  

08. Tribunal Judicial da Lousã 

Recebida comunicação de despacho do Tribunal Judicial da Lousã sobre 

substituição de multa por trabalho a favor da comunidade do arguido Paulo 

Alexandre Romeiro Marques, num total de cinquenta horas. Esta prestação será 

feita a favor da Freguesia, em dias e horário a definir de acordo com as partes. 

Recebido pedido de colaboração do IRS, Equipa Baixo Mondego 1, na medida de 

substituição da multa por dias de trabalho, num total de noventa horas, em que foi 

condenado o arguido António Luís da Piedade Rodrigues. O referido arguido 
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disponibilizou-se a efetuar serviços diferenciados três dias por semana. Aguarda-

se comunicação da equipa para o arguido começar. 

09. Proposta de doação 

Analisada documentação enviada por Elvira Maria Torres, com residência em Rua 

Professor Reinaldo dos Santos, 30. 9º Esq., retaguarda, 1500- 506 Lisboa 

(217740916 e 938459837) referente a terrenos que pretende doar à freguesia. 

Visto não haver interesse nos referidos terrenos, foi deliberado comunicar à 

senhora que não aceitamos a doação e informá-la que existem alguns 

interessados na aquisição dos mesmos. 

10. Apostilha de Haia 

Recebido pedido dos Serviços de Apostilas de informação do nome e cargo das 

pessoas habilitadas a emitir documentos públicos com vista à organização do 

ficheiro para efeitos da Apostila de Haia, tendo o presidente informado que já 

procedeu à comunicação.  

11. Gasóleo colorido e marcado 

Recebida comunicação do Ministério da Agricultura e do Mar para a confirmação 

do manifesto do uso de gasóleo colorido e marcado, entre os dias onze de 

novembro e dez de dezembro, junto da Delegação Regional. Deliberado 

encarregar a secretária de tratar do assunto. 

12 – Serviço dos CTT 

Recebido ofício dos CTT – Correios de Portugal, SA acerca da alteração de 

procedimentos da faturação dos Postos de Correio a partir do mês de outubro, 

originada pelo desenvolvimento de um novo sistema informático. 

13 – Orçamentos e propostas 

Foram analisados os orçamentos e propostas de fornecimento de bens e serviços, 

relembrando o presidente que tinham sido solicitados a várias entidades ou 

empresas por cada produto ou serviço: Multicert - Emissão de Certificado Digital 

Qualificado, no valor de quatrocentos e um euros e vinte e nove cêntimos 

(401,29€); XPIS, Lda para fornecimento de dois computadores, no valor unitário 

de de quinhentos e trinta e seis euros e trinta e três cêntimos (536.33); Mialo para 

a criação de página de internet, no valor de dois mil euros (2.000.00); Miscod – 

Comunicação, Design e Sistemas de Informação, Lda. com apresentação da 

possibilidade de desenvolvimento de um portal de internet. Deliberado aceitar as 

propostas da Multicert, XPIS e Mialo, comunicando-se aquelas entidades esta 
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decisão, acordando com as mesmas os prazos de fornecimento e pagamento 

mediante prévia verificação de cabimentação e disponibilidade de fundos para a 

aquisição. 

14 – Certidão de áreas e confrontações 

Ratificada a decisão do presidente que certifica a pedido de Ramiro Serra de 

Carvalho, nascido a 27/11/1937, cabeça de casal da herança de Serafim Serra de 

Carvalho que este foi proprietário dos artigos urbanos U-683 e U-684, localizados 

no lugar de Fiscal, os quais já não existem há cerca de quarenta anos por terem 

sido ocupados pela via pública. 

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. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


