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  ATA Nº 32 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, pelas onze horas, na 

sede da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, reuniu o executivo da Junta de 

Freguesia, com a presença de 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 – Trabalhos feitos e a realizar 

04 – Participação em reuniões/atividades 

05 – Pedido da Junta de Freguesia de Serpins 

06 - Toponímia 

07 – Estágio Pepal 

08 - Pedidos 

09 – Trabalho a favor da Comunidade 

10 – Adesão à ANAFRE 

O presidente não esteve presente nesta reunião por se encontrar em Malta, a 

convite da Câmara Municipal e em representação da Junta de Freguesia, no projeto 

Little Big Things in Europe and in Our Communities do programa Europe for 

Citizens, ação 1.2. 

01 – Participação do público  

Não havendo público presente, o presidente deu início à reunião. 

02 – Correspondência 

A secretária deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de 

convocatórias da Câmara Municipal para reunião do Plenário do Conselho Local de 

Ação Social a realizar no dia quinze de janeiro e para reunião do Grupo Técnico do 

Conselho Local de Ação Social a realizar no dia vinte e três, ambas no Auditório da 

Biblioteca Municipal Comendador Montenegro.    

03 – Trabalhos feitos e a realizar 

A secretária informou o executivo das obras e trabalhos realizados pelos 

funcionários da Junta durante este período. Foram também programados e 

planificados os trabalhos mais urgentes. 

04 – Participação em reuniões/atividades 
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Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e 

atividades enumeradas de seguida: reunião em Miranda do Corvo sobre o Metro 

Mondego, no dia dez; plenário do CLAS no dia quinze; reunião com o Dr. Luís 

Leite, do Instituto de Reinserção Social, sobre os diversos processos de trabalho a 

favor da comunidade, no dia dezasseis. 

05 – Pedido da Junta de Freguesia de Serpins 

A secretária informa que, a pedido do presidente da Junta de Freguesia de Serpins, 

o presidente autorizou a ida de viatura e funcionário a Oiã no dia seis para levar a 

estátua de D. Manuel e, no dia catorze, para a trazer de volta a Serpins.  

06 - Toponímia 

A secretária informa o que foram afixadas mais algumas placas de toponímia, 

nomeadamente a da Travessa das Borremas, no lugar de Cova do Lobo. Adianta 

que um morador contestou o nome, mas foi-lhe explicado que a atribuição deste 

topónimo, como de todos os outros, foi proposto pelos moradores e aceite pela 

Comissão de Toponímia.   

07 – Estágio PEPAL 

A secretária informa que foi apresentada uma pré-candidatura à quinta edição do 

PEPAL para um licenciado na área da informática.  

08 - Pedidos 

Foi analisado o pedido da Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Regueiro para apoio das atividades promovidas pela Associação. Atendendo ao 

pedido e ao trabalho que tem sido desenvolvido pelos pais, o executivo deliberou 

atribuir o valor de duzentos euros (200,00 €). Analisado ainda o pedido de apoio 

feito pelo munícipe João José Rodrigues Caetano para cedência de transporte para 

o grupo que vai participar no programa Preço Certo, da RTP1. Atendendo a que o 

pedido vem de uma pessoa relacionada com o associativismo e devido à 

importância que a participação neste tipo de atividades tem para as comunidades, 

foi deliberado assumir o valor do transporte do grupo.  

09 – Trabalho a favor da Comunidade 

No seguimento do já acordado com o Dr. Luís Leite, do Instituto de Reinserção 

Social, o arguido Armando Rafael Duarte Candeias iniciou a execução da Medida 

de Trabalho a Favor da Comunidade no dia vinte, num total de seiscentas e 

sessenta e horas.  

10 – Adesão à ANAFRE 
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De acordo com proposta do executivo, submetida e aprovada pela Assembleia de 

Freguesia, foi enviada proposta de adesão à ANAFRE. 

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 por mim, Secretária, que a elaborei e transcrevi, bem como pelos 

membros do executivo presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


