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   ATA Nº 71 

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta 

minutos, 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 – Pagamentos 

07 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

08 – Pedidos de parecer 

09 – Ajustes 

10 – Pedidos 

11 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

12 – Câmaras de videovigilância 

13 – Semana Sénior 

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 da Câmara Municipal para a comemoração do Dia dos Avós, no dia vinte e 

três de julho; pedido do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas para 

afixação de cartazes de sensibilização para a prevenção dos incêndios florestais; 

convite das Comunidades para a Economia Cívica para apresentação dos projetos 

bandeira das comunidades IEC, no dia seis de julho no Museu do Oriente em 

Lisboa; divulgação da Associação Empresarial do I Concurso de Fotografia “S. 

João é na Lousã” e do I Concurso on line de stands; convite da Sociedade 

Columbófila para festa final da campanha desportiva a realizar no dia dezasseis de 
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julho e solicitam ainda apoio para a mesma atividade; convite da Câmara Municipal 

e da Junta de Freguesia de Serpins para a cerimónia do hastear da bandeira de 

praia acessível na praia fluvial de Serpins no dia doze de julho; convocatória para a 

Assembleia Geral do Conselho Geral de parceiros da ADXTUR, no dia sete de 

julho; pedido de divulgação do III Torneio de Futsal Solidário promovido pela 

ADSCCL, nos dias dois, três e quatro de setembro. 

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa que, na sequência de reunião havida com a 

Comissão da Capela de Vilarinho, foi solicitada ajuda na recuperação do interior da 

capela, que serve também de capela  mortuária.  A intervenção será nas paredes 

laterais, pintar e substituir o teto. A madeira para o teto é fornecida pelos Baldios de 

Vilarinho. Foi contactado o Presidente da Câmara para aferir da disponibilidade da 

intervenção ser feita em colaboração uma vez que os meios financeiros da Junta 

são reduzidos, no espírito de parceria que se tem vindo a adotar noutras 

intervenções. Assim, a Junta dará a mão-de-obra e a Câmara fornece uma parte 

dos materiais previstos para a obra. Foi também contactado pelo munícipe 

Casimiro Simões que pede apoio para obras urgentes na capela de S. Lourenço 

(primeira fase) e no recinto público (segunda fase). Informa que a Comissão de 

Naturais, Descendentes e Amigos da Silveira de Baixo, Silveira de Cima, Pé da 

Lomba e Salgueiro já deu um passo no sentido da recuperação da capela do 

padroeiro e das degradadas infraestruturas do recinto envolvente, começando a 

reunir donativos e abrindo uma conta solidária. A comissão conta com contributos 

de outros amigos, nomeadamente na cedência de telha serrana. Pretende que a 

intervenção no telhado seja feita a tempo da festa, em agosto. Assim, solicita à 

Junta de Freguesia da Lousã e Vilarinho o apoio possível. Deliberado ceder mão-

de-obra e algum material, de acordo com as necessidades apontadas.  

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: encerramento do Summer Cup, no dia dez; 

reunião da Rede Social, no dia onze; reunião Eco Escolas do Jardim de Infância de 
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Vilarinho, hastear da bandeira de Praia acessível na Piscina da Senhora da 

Piedade e na Praia Fluvial da Senhora da Graça em Serpins; no dia doze; reunião 

de preparação da semana sénior em Vilarinho, no dia quinze; almoço 

comemorativo do trigésimo nono aniversário do Rancho Infantil Estrelinhas da 

Ponte do Areal, no dia dezassete. 

06 – Pagamentos 

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

junho, a saber: faturas 2505, 8888, 2593, 5897, 2565, 7848, 7736, 2525 e 2509 de 

FUL no valor de cento e treze euros e setenta e cinco cêntimos (113,75€); fatura 

1119 de Associação Cultural Princesa Peralta da Lousã no valor de sessenta euros 

(60,00€); fatura 263 de MIC Inspeção e certificação técnica, Lda. no valor de 344, 

40€; fatura 8273, 5758 e 2789 de Aníbal Antunes Bandeira no valor de cento e 

trinta e um euros e dois cêntimos (131,02€); fatura 50363 de Continente 

Hipermercados no valor de cinquenta euros (50,00€); faturas 13582 e 13585 de 

restaurante “O Tó dos Frangos”, no valor de cinquenta e cinco euros e vinte e nove 

cêntimos (55,29€); faturas 5783, 5353 e 3728 de Agropeças do Centro, Lda no 

valor de duzentos e quarenta e nove euros e quinze cêntimos (249,15€); fatura 728 

de Botachaves Lda no valor de vinte e cinco euros (25,00€); fatura 2604 de 

Minipreço – Recursuper, Lda no valor de cinquenta e seis euros e setenta e quatro 

cêntimos (56,74€); faturas 9248, 9203 e 9082 de EDP no valor de cento e sessenta 

e sete euros e trinta cêntimos (167,30€); fatura 7815 de Vodafone no valor de 

trezentos e quarenta e um euros e vinte cêntimos (341,20€);fatura 1563 de Ermidas 

– Sandra Sofia Fernandes Quaresma no valor de vinte e quatro euros e onze 

cêntimos (24,11€); faturas 11740 e 11840 Pedro Sêco no valor de noventa e sete 

euros e quarenta e nove cêntimos (97,49€); faturas 2514,9960 e 2763 de CTT no 

valor de dez euros e trinta e um cêntimos (10,31€); fatura 64 de Sétima Geração  

Unipessoal, Lda no valor de dois mil trinta e cinco euros e vinte cêntimos 

(2.035,20€); fatura 59716 de Securitas Direct no valor de quarenta e três euros e 

cinquenta e um cêntimos (43,51€); fatura 68583 da Grenke no valor de trezentos e 

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

mil cento e sessenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos (4.161,44€).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 dois mil 

euros (2.000,00 €). 
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07 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foram solicitadas duas licenças para atividades ruidosas de caráter 

temporário: Fábrica da Igreja para festa popular a realizar no Prilhão entre os dias 

doze e quinze de agosto; Fábrica da Igreja Paroquial – Comissão de Nossa 

Senhora da Saúde para festa popular em Vale de Maceira no dia seis de agosto. As 

licenças foram passadas com a isenção conferida às coletividades.  

08 – Pedidos de parecer 

Foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado pelo Goal - Grupo Operacional de 

Airsoft da Lousã, para a organização nos dias nove, dez e onze de setembro do 

“Encontro Nacional de Airsoft”- OBM 4, com cerca de cem pessoas, na Quinta do 

Arinto, Cacilhas, Lousã. 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 aos pedidos. 

08 – Ajustes 

Foi apresentado pelo presidente e analisado o processo de ajuste direto número 

dezoito à empresa Glassdrive Lda., mediante orçamento apresentado.  

09 – Pedidos 

Deliberado agendar a limpeza da via que liga a aldeia de Vale de Nogueira a Vale 

Pereira da Serra, de acordo com o solicitado pelo munícipe Hugo Rodrigues. 

Analisado pedido de Joana Fernandes para corte urgente de sobreiro seco situado 

no estacionamento em frente ao seu café, em Vale de Maceira. Deliberado pedir a 

devida autorização ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e 

depois proceder ao corte.  

11 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

O presidente colocou à discussão e votação a alteração número três da 

Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de dez mil e duzentos euros 

(10.200,00 €) e a alteração número quatro ao Plano Plurianual de Investimentos. 

Os documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-se arquivados em 

pasta própria. 

12 – Câmaras de videovigilância 
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Atendendo aos assaltos recorrentes e ao vandalismo de que o estaleiro tem sido 

alvo, foi deliberado organizar o processo com vista à instalação de Câmaras de 

videovigilância neste local. 

13 – Semana Sénior 

Em reunião havida com a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e dirigentes das 

associações, ficou decidido realizar novamente a Semana Sénior de forma 

descentralizada e entre os dias quinze e vinte e dois de outubro. As instituições da 

freguesia são a ADIC e o Centro Social do Pinhal. Assim, a reunião com a ADIC foi 

no dia quinze e ficou acordado falar com o Grupo de Jovens de Vilarinho para fazer 

coincidir o almoço dos idosos na semana das comemorações. A reunião com o 

Centro Social será agendada oportunamente.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


