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   ATA Nº 60 

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, 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, António de Fátima Lima 

Gonçalves e Liliana Marcela Moreira Simões, 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 – Ajustes 

07 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

08 – Pagamentos 

09 – Medidas de Trabalho Comunitário 

10 – VII Passeio Pedestre de Vilarinho 

11 – Pedidos 

12 – Pedidos de parecer da Escola Profissional da Lousã 

13 – LousãMotores 

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 Câmara Municipal com convocatória para a reunião do Conselho 

Municipal de Segurança a realizar no dia quatro de fevereiro; ofício da Dueceira 

para Assembleia Geral a realizar no dia oito de fevereiro; mail do Núcleo Regional 

de Coimbra da Quercus com informação sobre o manifesto Autarquias sem 

Glifosato; mail da Câmara Municipal com divulgação do ofício da Agência 

Portuguesa do Ambiente com a publicitação do aproveitamento hidroelétrico no 

local de Casal de Ermio; mail da Câmara Municipal com divulgação de ação sobre 

internet segura, a realizar no dia treze de fevereiro; mail do Movimento Cívico com 

convite para reunião a realizar hoje na sede da Fundação ADFP em Miranda do 
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Corvo para análise da situação do ramal da Lousã/Metro Mondego; mail dos 

Baldios da Lousã com divulgação de workshop sobre produção caseira de 

cogumelos, a realizar no dia vinte de fevereiro.   

 03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa que pediu marcação de reunião ao deputado do 

partido socialista eleito por Coimbra, Pedro Coimbra, de acordo com o seguinte 

teor: tendo em atenção que se irá iniciar em breve um processo de reorganização e 

de descentralização envolvendo as autarquias locais, solicito a marcação de uma 

reunião a fim de fazermos entrega da moção elaborada pela Junta de Freguesia de 

Lousã e Vilarinho - e aprovada no último Congresso da ANAFRE - bem como de 

uma petição popular pela reversão da agressão das freguesias de Lousã e 

Vilarinho, no Concelho da Lousã. Nesta reunião, para além de membros dos órgãos 

autárquicos estarão também representantes do Movimento de cidadãos que 

promoveram aquela petição. 

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 na Assembleia da República com o 

deputado Pedro Coimbra, no dia vinte e um de janeiro; reunião com a organização 

da LousãMotores no dia vinte e nove de janeiro. 

06 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto 

números um, à empresa RCSoft, Desenvolvimento de Software, Lda. e dois à 

empresa XPis – Experience Information Systems, mediante orçamentos 

apresentados.  

07 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário 

Neste período foi solicitada uma licença para atividades ruidosas de caráter 

temporário: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Lousã e Vilarinho para a 

realização de arraial no Largo junto à Associação do Prilhão entre os dias doze e 

quinze de agosto. A licença foi passada com a isenção conferida às coletividades. 

A pedido do requerente, esta licença foi anulada. 
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08 - Pagamentos 

O tesoureiro Augusto Simões deu informação das faturas pagas durante o mês de 

janeiro, a saber: faturas 9683, 9589, 9946 de EDP no valor de cento e setenta e 

quatro euros e trinta e quatro cêntimos (174,34€); fatura 38 de Glassdrive no valor 

de oitenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos (82,66€); fatura 61289 de 

Continente Hipermercados, S.A. no valor de quatro euros e treze cêntimos (4,13€); 

faturas 9751, 9778, 7711, 6344, 6278 e 9102 de Pedro Sêco no valor de 

quatrocentos e oitenta e quatro euros e sessenta cêntimos (484,60€); fatura 39122 

de amen.pt no valor de oitenta e oito euros e cinquenta e seis euros (88,56€); 

recibo 796 de Sociedade Columbófila Lousanense no valor de cem euros 

(100,00€); fatura 117277 de Cooperativa Agrícola do Concelho de Lousã no valor 

de vinte e cinco euros (25,00€); fatura 15 de Kingpeças no valor de trinta e quatro 

euros e setenta cêntimos (34,70€); fatura 1712, 1698, 1693 e 5891 de Chen 

Changyun no valor de oito euros e setenta e cinco cêntimos (8,75€); faturas 53941, 

65444, 70681 e 64407 de Vodafone no valor de setecentos e quarenta e dois euros 

e quarenta e sete cêntimos (742,47€); fatura 54 de Lousanfer no valor de dez euros 

e setenta cêntimos (10,70€); fatura 376265 de Alves Bandeira no valor de 

seiscentos e quarenta euros e doze cêntimos (640,12€); faturas 4145, 4514, 4250, 

4513, 4515, 7301, 7286, 1936 e 7145 de FUL – Ferragens e utilidades da Lousã no 

valor de seiscentos e setenta e nove euros e setenta e nove cêntimos (679,79€); 

fatura 764 de Catulo, Lda no valor de duzentos e dez euros e trinta e três cêntimos 

(210,33€); fatura 4206 de Fresoft no valor de setecentos e dez euros e trinta e três 

cêntimos (710,33€); faturas 1988 e 2496 de José Garcia, Lda no valor de 

quatrocentos e quarenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos (446,74€); faturas 

2583, 2521, 2450, 2363, 2280, 2025 e 2134 de Aníbal Antunes Bandeira, Lda, no 

valor de mil cento e cinquenta e sete euros e noventa e um cêntimos (1.157,91€); 

faturas 786 e 905 de Almeida Sêco, Lda no valor de quatrocentos e oitenta e três 

euros e quinze cêntimos (483,15€); fatura 241 de ADXTUR no valor de vinte euros 

(20,00€);fatura 1757 de Diário der Coimbra no valor de cento e vinte euros 

(120,00€); recibo 1302 de Irmandade de Nossa Senhora da Piedade no valor de mil 

duzentos e cinquenta euros (1.250,00€); faturas 80480, 1125, 169013 e 85189 de 

Grenke no valor de novecentos e trinta e um euros e noventa e quatro cêntimos 

(931,94€); faturas 15909, 15681 e 15541 de Bricolousã, Lda no valor de dezoito 

euros e vinte cêntimos (18,20€); fatura 10655 de Restaurante “Tó dos Frangos” no 
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valor de vinte euros e noventa cêntimos (20,90€); fatura 1697 de PT no valor de 

trinta e quatro euros e sessenta e três cêntimos (34,63€); fatura 2908 de J. Albino 

no valor de vinte e nove euros e sessenta cêntimos (29,60€); fatura 40727 de Rita 

Isabel Marques Francisco “O Cantinho da Rita” no valor de onze euros e trinta e 

oito cêntimos (11,38€); fatura 1355 de Securitas Direct no valor de quarenta e dois 

euros e setenta e oito cêntimos (42,78€); no valor total de oito mil quinhentos e 

sessenta e três euros e oitenta e um cêntimos (8.563,81€).  Informa também que foi 

pago à Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira o valor de dois mil 

euros (2.000,00 €) e à Assembleia de Compartes dos Baldios de Vale de Neira o 

valor de três mil euros (3.000,00 €) como comparticipação pelos serviços de 

manutenção e limpeza de vias e caminhos diversos efetuados por esta entidade; 

que foi pago o valor de cento e cinquenta euros (150,00) no âmbito do Projeto 

Abrigar o Futuro a famílias de comprovada insuficiência económica. No âmbito da 

gestão corrente entre a junta e as assembleias de compartes, o tesoureiro informou 

que foi transferido para a conta da junta o valor de cento e setenta e dois euros e 

quarenta e oito cêntimos (172,48 €). 

09 – Medidas de Trabalho Comunitário 

O presidente informa que o técnico de serviço social Luis Leite solicita que o 

beneficiário Armando Candeias retome a sua prestação de trabalho comunitário na 

Junta de Freguesia. No entanto, tendo em atenção o historial de incumprimentos do 

Armando, não existe disponibilidade desta autarquia para o solicitado. Mais informa 

que o beneficiário José Pires Bento terminou a medida de trabalho a favor da 

comunidade que estava a cumprir.  

10 – VII Passeio Pedestre de Vilarinho 

Deliberado realizar o VII Passeio Pedestre de Vilarinho no dia dezassete de abril. A 

atividade será realizada nos moldes habituais, contando com o apoio dos 

Caminheiros Terras de Arunce, dos Caminheiros do Montanha Clube, do Clube 

Recreativo Vilarinhense e da Câmara Municipal.  

11 - Pedidos  

Analisado pedido da direção do Rancho Infantil Estrelinhas da Ponte do Areal de 

colaboração para a realização de obras de melhoramento da sede. Pretendem 

implementar uma casa de banho para pessoas portadoras de deficiência física e 

mudar o telhado na garagem e na cozinha das instalações. Deliberado ceder mão-

de-obra para apoio à realização dos trabalhos previstos. Presente pedido dos 
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representantes dos pais da turma 2B, da EB2 Lousã, de espaço para reunião de 

pais e encarregados de educação, que consideram muito importante, a realizar no 

dia dez de fevereiro. A reunião irá ser realizada na Escola Conde de Ferreira.  

12 – Pedidos de parecer da Escola Profissional da Lousã 

A Escola Profissional da Lousã pede a emissão de parecer sobre a pertinência da 

candidatura da escola a cursos nas seguintes áreas de educação e formação: 

audiovisuais e produção dos media, desporto, ciências informáticas, saúde a artes 

do espetáculo. Deliberado emitir os pareceres solicitados. 

13 – LousãMotores 

Em reunião com a organização da LousãMotores foi feito o balanço da atividade de 

setembro último. A organização faz um balanço muito positivo do evento, tendo 

tudo corrido dentro do previsto, no entanto foram estudadas as sugestões de 

melhoria da qualidade do evento.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


