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  ATA Nº 48 

Aos dois dias do mês de setembro 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 António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena 

Gomes Correia, Augusto Manuel Fernandes Simões e António de Fátima Lima 

Gonçalves. O tesoureiro Aurélio da Costa Duarte Gonçalves faltou à reunião, tendo 

justificado a sua ausência por razões profissionais. A reunião teve 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 de parecer 

08 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário 

09 – Ajustes 

10 – Portal A Minha Rua 

11 – Intervenção no Regadio em Vale de Maceira 

12 – Espetáculo com o Grupo Incantus 

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 

ofício da Comissão de Festas de Santa Rita de Cássia a agradecer a ajuda, 

empenho e disponibilidade da Junta que em muito contribuiu para o sucesso da 

festa.  

 03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa o executivo que a ANAFRE enviou informação 

sobre a obrigatoriedade de dispor de TOC (técnico oficial de contas) e ROC (revisor 

oficial de contas). O presidente vai analisar o assunto para o executivo poder tomar 

decisão em tempo.  

04– Trabalhos feitos e a realizar 
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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: inauguração do novo centro de saúde, no dia 

vinte e um; convívio com a comissão de festas de Santa Rita no dia vinte e oito; 

almoço convívio no Candal no dia vinte e nove. A secretária reuniu com a 

representante da Ultriple, empresa de recolha e reutilização têxtil para estudar a 

possibilidade de colocação de contentor na zona de Vilarinho. 

06 – Pagamentos 

O presidente deu informação das faturas pagas durante o mês de agosto, a saber: 

fatura 499 de Auto Peças da Lousã no valor de três euros e cinquenta e um 

cêntimos (3,51€); fatura 1589 e 1573 de Chen Changyun no valor de dezoito euros 

(18,00€);faturas 64299 e 56877 de Vodafone no valor de quatrocentos e dezoito 

euros e catorze cêntimos (418,14€);fatura 1394 de Lousanfer, Lda. no valor de 

quatro euros e setenta e dois cêntimos (4,72€); fatura 1420, 7766 e 7127 de FUL-

Ferragens e utilidades da Lousã no valor de trinta e quatro euros e setenta 

cêntimos (34,00€); fatura 9171 de PT Empresas no valor de trinta e seis euros e 

catorze cêntimos (36,14€); recibo 1260 de Generali – Companhia de seguros no 

valor de cento e quarenta e quatro euros e treze cêntimos (144,13€);recibo 04732 

de Fidelidade no valor de cento e noventa e quatro euros e doze cêntimos 

(194,12€); faturas 2175, 6986, 7076 e 6649 de EDP no valor de duzentos e 

quarenta e um euros e doze cêntimos (241,12€); fatura 7771 de LIDL no valor de 

seis euros e dezoito cêntimos (6,18€); fatura 27352 de Securitas Direct no valor de 

quarenta e dois euros e setenta e oito cêntimos (42,78€);fatura 9152 de Grenke no 

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

valor total de mil quatrocentos e noventa e nove euros e cinquenta e um cêntimos 

(1.499,51€). No âmbito da gestão corrente da Assembleia de Compartes dos 

Baldios de Alfocheira, foi ainda transferido para a conta da Junta de Freguesia o 

valor de dezoito mil euros (18.000 €).  

07 – Pedidos de parecer 

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

Desporto da CML, via email, para a organização no dia treze de setembro de um 
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evento denominado “Sky Road – Aldeias de Xisto”, pela empresa de animação 

turística Lago Queiroz, Unipessoal, Lda. É um evento de ciclismo de estrada aberto 

a ciclistas amadores federados e não federados, contemplando dois percursos que 

percorrerão estradas municipais e nacionais. Os percursos serão iguais aos 

realizados no ano passado sendo que um terá a distância de cento e sessenta e 

três km (Granfondo) e o outro percorrerá noventa e cinco km (Mediofondo).Os 

participantes circularão em estrada aberta respeitando o código da estrada, 

prevendo-se, nesta 4quarta edição, a inscrição de mais de mil ciclistas.Para uma 

melhor perceção do percurso e horários de passagem, foi recebido em anexo ao 

pedido mapa em PDF, roadbook com os horários de passagem nos diversos locais 

e percurso em Google Earth. 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. 

08 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário  

Neste período foi solicitada uma licença para atividades ruidosas de caráter 

temporário pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Lousã e Vilarinho para 

arraial e baile a realizar no Largo dos ramalhais entre os dias dezanove e vinte e 

um de setembro. A licença foi passada com a isenção conferida às coletividades. 

09 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto 

números dezassete à empresa FUL – Ferragens e Utilidades da Lousã, Lda., 

mediante orçamento apresentado.  

10 – Portal A Minha Rua 

Neste período foi recebida e devidamente encaminhada/resolvida uma ocorrência 

no Portal a Minha Rua. 

11 – Intervenção no Regadio em Vale de Maceira 

No seguimento do já exarado em ata acerca dos problemas com a articulação de 

regantes no uso da água do regadio que atravessa a estrada municipal no início de 

Vale de Maceira (no sentido de Lousã – Vale de Maceira), o presidente informa que 

recebeu um abaixo-assinado dos utilizadores da água de rega declarando que não 

se opõem à construção duma caixa de derivação da água de rega situada junto à 

estrada pública por forma a servir, sem exceção, todos os regantes que a ela têm 

direito. Foi entregue em mão ao senhor vice presidente Rui Lopes uma cópia do 
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referido documento, de modo a agilizar a resolução desta situação. A Junta 

mantém disponibilidade já demonstrada para cooperar na obra, nomeadamente nas 

intervenções a realizar fora da estrada municipal. O documento constitui anexo à 

presente ata. 

12 – Espetáculo com o Grupo Incantus 

No seguimento de contactos com a Junta de freguesia de Avelãs de Cima, foi 

deliberado acolher o grupo Incantus no dia doze de setembro, em espetáculo a 

realizar no Clube Recreativo Vilarinhense.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


