
 

288 

 

   ATA Nº 67 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, pelas dez 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 – Comemorações dos quarenta anos do Poder Local 

07 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

08 – Pedidos de Parecer 

09 – Ajustes 

10 – Pedidos 

11 – Câmara Municipal 

12 – Pedidos de munícipes 

13 – Medidas de Trabalho Comunitário 

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 do Espaço J para visita inicial de acompanhamento e de avaliação a 

realizar no dia treze de maio; convite da ARCIL para a “DesConferência Sonho-me 

Como Sou”, a realizar no dia vinte e cinco de maio no Auditório do Conservatório de 

Música de Coimbra; mail da Associação Empresarial Serra da Lousã com convite 

para workshop sobre o tema “Emagreça a sua fatura da luz”, no dia trinta e um de 

maio; convite dos moradores de Ceira dos Vales para a Procissão das Velas a 

realizar no dia vinte e um de maio; aviso da Câmara Municipal referente à 

interdição de trânsito na Rua Miguel Bombarda no dia vinte e um de maio; mail da 

Activar com marcação de reunião de Consórcio Escolhas para o dia trinta e um de 
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maio; convite da Junta de Freguesia de Serpins para a Festa do Associativismo a 

realizar entre os dias vinte e sete e vinte e nove de maio; convite do diretor 

executivo do ACES PIN para ação de sensibilização “Violência por Parceiro Intimo” 

a realizar no dia sete de junho em Penela; convite da Escola Profissional para o 

terceiro conselho eco escolas a realizar no dia trinta e um de maio; convite do 

projeto CLDS para ação de formação “Empreendedorismo e Inovação Social” a 

decorrer nos dias dois e três de junho.  

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa que os Baldios de Alfocheira já receberam a 

autorização para o exercício de atividade de aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos. Informa que foi apresentado à Fundação EDP o projeto Casas da 

Aldeia que visa reconstruir casas sinalizadas para usufruto de famílias carenciadas. 

Foi assinado ainda um Protocolo de Cooperação com a Escola Profissional da 

Lousã com vista a estabelecer formas de cooperação, nomeadamente no âmbito do 

Curso de Especialização Tecnológica de Desenvolvimento de Produtos Multimédia. 

O Presidente e o Tesoureiro fazem o ponto de situação da parte financeira da 

Junta, realçando o facto de haver dificuldades de tesouraria mas dentro do já 

previsto para o primeiro trimestre. Por força da lei, foi deliberado dar continuidade 

ao processo de legalização das viaturas retroescavadora e dumper.  

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 preparação do Lousantrail e 

formação dos Jogos da Freguesia no dia nove, reunião na Assembleia da 

República com o deputado do PEV José Luis Ferreira, no dia dez; reunião de pais 

para preparação dos Jogos da Freguesia no dia onze, reunião do consórcio 

Escolhas no dia treze. 

06 – Comemorações dos quarenta anos do Poder Local 

Para comemorar os quarenta anos do poder local democraticamente eleito, foi 

proposta pelo presidente a realização de um ciclo de conferências sobre as 

diversas facetas do território, Multiterritorialidades, com oradores de âmbito 
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nacional, regional e local. Esta atividade terá o nome de Conferências da Serra e 

deve decorrer entre setembro e dezembro, com periodicidade quinzenal. Em 

simultâneo decorrerão outras iniciativas com o mesmo objetivo. 

07 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foi solicitada uma licença para atividades ruidosas de caráter 

temporário: Fábrica da Igreja para a realização de arraial no Casal do Espírito 

Santo no dia catorze de maio. A licença foi passada com a isenção conferida às 

coletividades.  

08 – Pedidos de Parecer 

Foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado pelo Montanha Clube – Secção de 

Caminheiros para a organização no dia dezoito de junho da XV Descida Noturna de 

Caminheiros da Serra da Lousã. Solicitam autorização de circulação do referido 

evento em percurso assinalado na cartografia junta ao 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. 

09 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto 

números oito à Jotexteis, Lda; e nove à empresa Pedro Seco, Lda, mediante 

orçamentos apresentados.  

10 – Pedidos 

Analisado o pedido de apoio da Academia de Bailado da Lousã para a participação 

de bailarinas no Dance World Cup a realizar em Jersey. Deliberado atribuir o valor 

de sessenta euros (60.00€). A Associação de Encarregados de Educação da 

Escola Básica de Santa Rita solicita empréstimo de gambiarra para iluminação do 

recinto da escola para a realização da festa de final de ano no dia nove de junho. 

Deliberado aceder ao pedido. 

11 – Câmara Municipal 

O Presidente dá conta de mail enviado pela Câmara Municipal com alerta para o 

perigo de derrocada para a via pública de edificação antiga sita na Rua do Sobreiro, 

Vilarinho. Informa que manifestou a disponibilidade de ajudar na demolição. 

Acrescenta que inquiriu a Câmara acerca de diversas questões relacionadas com o 

trânsito, nomeadamente de alteração ocorrida na Rua da Fonte, com a deslocação 

do sinal da proibição de sentido. No mesmo enalteceu a intenção de repor os 
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semáforos no cruzamento do antigo Centro de Saúde, pedido feito por esta junta já 

no anterior mandato, e relembra que seria uma boa altura para se implementar o 

sentido único na parte final da Rua General Humberto Delgado e da Rua da Graça 

no sentido ascendente. 

12 – Pedidos de munícipes 

Recebido mail de munícipe com agradecimento pelos trabalhos realizados no bairro 

da Rua Sá de Miranda. Solicita ainda a limpeza dos passeios e a colocação de 

tampa em betão. Refere que os terrenos adjacentes estão também com ervas altas 

mas que são privados. 

13 – Medidas de Trabalho Comunitário 

O Presidente informa que os beneficiários que estavam a cumprir pena em horas 

de trabalho comunitário já acabaram a sua prestação, nomeadamente, José Pires 

Bento (noventa horas), José Manuel Simões Martins (oitenta e cinco horas) e Flávio 

Carlos de Carvalho Tomás (duzentas e cinquenta horas).Todos os beneficiários 

cumpriram as medidas com empenho, não havendo nada em desabono. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


