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ATA Nº 69 

Aos quinze dias do mês de junho 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 – Formação prática em contexto de trabalho 

07 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

08 – Pedidos de Parecer 

09 – Ajustes 

10 – Pedidos 

11 – S. João  

12 – Pedidos de munícipes 

13 – Pedido de esclarecimento 

14 - Revisão do Orçamento da Receita e da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

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 Rugby Club da Lousã para o Jantar de Gala a realizar nas instalações 

do ACM e do convite da Secção de Caminheiros do Montanha Clube para jantar de 

convívio, ambos no dia dezoito de junho; convite da Câmara Municipal para a Gala 

do Feriado Municipal, Prémios Lausus de Reconhecimento de Mérito e para o 

programa de atividades a realizar no âmbito da Feira Anual de S. João; convite da 

comissão da Capela da Póvoa para arraial de Santo António; mail da Câmara 

Municipal com convocatória para reunião de preparação do Dia Internacional do 
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Idoso, a realizar em vinte de junho. Recebido mail dos Baldios dos Lugares da 

Extinta Freguesia de Vilarinho a agradecer a presença do Presidente da Junta na 

mesa de abertura do I Seminário – Comunidades Locais e os Baldios.  

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa que, a pedido das Assembleias de Compartes 

dos Baldios de Alfocheira e de Vale de Neira, cuja gestão está a cargo da Junta de 

Freguesia, foram passadas cartas conforto para entregar em entidade bancária. O 

presidente acrescenta que é necessário repensar a organização dos serviços da 

Junta, quer na parte administrativa quer no estaleiro com vista a conseguir uma 

maior eficácia e eficiência na realização das obras e trabalhos e também na 

utilização de materiais, maquinaria e equipamentos. Lembra que é importante 

calendarizar bem as obras e fotografar todas as intervenções de modo a guardar 

registos. Acerca da situação financeira, informa que a dívida foi reduzida, de acordo 

com o previsto. Alerta que a situação do rio o preocupa já que os muros continuam 

a cair e não há solução viável prevista. Acrescenta que vai comunicar à Câmara a 

necessidade de intervenção urgente no Largo Alexandre Herculano e de regulação 

do trânsito e circulação de peões nesta área, sobretudo por uma questão de 

segurança. 

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: inauguração do Centro Pastoral no dia cinco; 

festa de Santo António da Capela da Póvoa no dia treze. 

06 – Formação prática em contexto de trabalho 

Os formandos do IEFP do Curso de Operador/a Florestal (Educação e Formação 

de Adultos B3) João Serra Marques e Mário Fernandes Dias terminaram a prática 

em contexto de trabalho com a classificação de muito bom. O estágio decorreu sem 

incidentes tendo os formandos sido assíduos e pontuais, tendo cumprido as tarefas 

propostas com empenho. Este estágio foi realizado na área dos Baldios de 

Alfocheira, sob coordenação da Junta.  

07 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 
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Neste período foram solicitadas três licenças para atividades ruidosas de caráter 

temporário: Fábrica da Igreja para a realização de Festa de S. Silvestre entre dois e 

sete de julho; Agrupamento de Escuteiros da Lousã para arraial no dia onze de 

junho e Lousã Volley Clube para festa popular entre os dias cinco e dez de julho. 

As licenças foram passadas com a isenção conferida às coletividades.  

08 – Pedidos de Parecer 

Foram emitidos dois pareceres. O primeiro sobre o pedido efetuado pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpins, para a 

organização, no dia dez de junho, da décima terceira edição do evento de ciclismo 

“XIII Passeio Ciclo Turístico Manuel da Póvoa”. O passeio tem o seu início previsto 

para as oito horas e decorre em estradas municipais no cumprimento escrupuloso 

das regras de trânsito, prevendo-se a presença de cerca de cem participantes. O 

percurso está assinalado no mapa que acompanha o pedido. O segundo sobre o 

pedido efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para a 

realização no dia dezanove de junho do evento “Louzantrail” organizado pela 

Secção de Trail do Montanha Clube. Trata-se de um evento de corrida de 

montanha, contemplando três percursos de trail e um de caminhada que 

percorrerão a Serra da Lousã. O referido evento, que conta com cerca de 

oitocentas inscrições, terá início no Parque Carlos Reis pelas oito horas e trinta 

minutos prevendo-se a chegada do último participante pelas vinte horas, de acordo 

com os mapas anexos 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 treze à FUL – Ferragens da Lousã, Lda; e catorze à empresa Produtos 

Químicos e Biológicos, Unipessoal Lda, mediante orçamentos apresentados.  

10 – Pedidos 

Presente pedido de apoio do Centro Social e Cultural do Pinhal para caminhada 

solidária a realizar no dia três de julho. Deliberado atribuir o valor de sessenta euros 

(60.00€). Analisado o pedido de apoio do Montanha Clube para o III Encontro de 

Parapente a realizar entre dez e doze de junho. Pedem a cedência de viaturas para 

o transporte dos participantes. Deliberado ceder uma viatura com motorista.  
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Analisado e deferido o pedido de apoio da EB1 para o Dia do Eco Escolas, a três 

de junho, com o transporte e montagem das barraquinhas para a atividade. 

Deliberado agendar o pedido do Jardim de Infância de Vilarinho para limpeza do 

recinto da escola. Solicitam a retirada das redes das balizas porque estão 

degradadas e podem constituir perigo. A Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB2 pede apoio para a festa de encerramento do ano letivo, a realizar 

em nove de junho. Deliberado oferecer dois pernis e o carvão. Deliberado agendar 

a limpeza do espaço envolvente à sede da Sociedade Columbófila, de acordo com 

pedido feito. O Agrupamento de Escuteiros solicita marcação de reunião para 

apresentar pedido de apoio para a sua nova sede. 

11 – S. João  

Com vista à realização do arraial de S. João do Largo da Graça, iniciativa dos 

comerciantes locais com o apoio logístico da Junta, a Câmara Municipal autorizou 

alterações no trânsito nos dias vinte e três e vinte e quatro de junho, 

nomeadamente a proibição de circulação e estacionamento no Largo da Graça e 

em parte da Rua General Humberto Delgado. 

12 – Pedidos de munícipes 

.Analisada a exposição do munícipe António Carvalho sobre a situação da Rua da 

Fonte dos Mouros e alargamento previsto já há quarenta anos. 

13 – Pedido de esclarecimento 

Analisado pedido de esclarecimento da Câmara Municipal sobre titularidade de 

acesso sito em Ceira dos Vales, no cruzamento da Rua dos Vales e da Estrada da 

Cornaga, de acordo com o assinalado em planta de localização enviada. Depois de 

aferida a situação, foi deliberado informar a Câmara Municipal que o caminho é 

público e que tal titularidade nunca foi questionada. 

14 - Revisão do Orçamento da Receita e da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

O presidente colocou à discussão e votação a revisão número um da Modificação 

do Orçamento da Despesa e da Receita e do Plano Plurianual de Investimentos. 

Depois de esclarecidas as questões levantadas, os documentos foram aprovados 

por unanimidade, considerando a retificação adicional, e encontram-se arquivados 

em pasta própria. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


