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   ATA Nº 76 

Aos doze dias do mês de outubro 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 – Pedidos de parecer 

08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

09 – Ajustes 

10 – Pedidos 

11 – Toponímia 

12 – Declaração de Parceria 

13 – Donativo 

14 – Participações A Minha Rua 

O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes. Explicou que a reunião 

passou para doze de outubro porque o dia cinco foi feriado. 

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 Centro Social e Cultural do Pinhal para convívio integrado na Semana 

Sénior a realizar no dia quinze de outubro; ofício da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro com divulgação das sessões flash sobre 

“Temas candentes do direito autárquico”; convite do Grupo de Jovens de Vilarinho 

para o 31º almoço convívio da terceira idade da extinta freguesia de Vilarinho, no dia 

dezasseis de outubro; convite da Sociedade Filarmónica Lousanense para o 

Encontro de Bandas Filarmónicas na Lousã, englobado nas comemorações do 119º 

aniversário desta instituição; convite da Sociedade Columbófila Lousanense para o 
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evento de comemoração dos dez anos da sede, a decorrer no dia um de outubro; 

mail da Fundação EDP com informação de que a candidatura apresentada não foi 

selecionada; mail da Câmara Municipal com avisos cinquenta e quatro, cinquenta e 

cinco e cinquenta e seis; mail da Activar com divulgação dos painéis temáticos a 

realizar na Feira das Entidades do Terceiro Sector, nos dias vinte, vinte e um e vinte 

e dois de outubro; convite do GAP – Gabinete de Apoio à Presidência para as 

atividades a realizar no âmbito das Comemorações dos 40 anos do Poder Local, no 

dia cinco de outubro: inauguração de exposição na Biblioteca Municipal e cerimónia 

de Reconhecimento a Presidentes de Câmara, de Assembleia Municipal, de Junta e 

de Assembleia de Freguesia, no Hotel Palácio da Lousã; mails da Câmara Municipal 

com avisos cinquenta e nove referente à realização do evento LousâMotores e 

sessenta referente a evento na Rua Miguel Bombarda; convite da organização da 

LousãMotores para a inauguração do certame, a realizar no dia sete de outubro; 

mail da Activar com agendamento da reunião de consórcio para dezanove de 

outubro; mail da Câmara Municipal com divulgação da Semana Sénior e fichas de 

inscrição para os almoços do Centro Social do Pinhal e de Vilarinho; mail da 

ADSCCL com agradecimento pela participação e colaboração no II Expoencontro 

Solidário. 

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente e o executivo responderam ao Questionário para 

Freguesias, elaborado pelo Grupo Técnico constituído nos termos do Despacho nº 

7053-A/2016 do Ministro-adjunto e enviado pela Direção Geral das Autarquias 

Locais.   Adianta o Presidente que não informou os membros da Assembleia de 

Freguesia porque o inquérito foi enviado online para a Freguesia para ser 

preenchido pelo Presidente. As respostas dadas corresponderam ao espírito e 

pressupostos definidos pela Assembleia de Freguesia.  

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: Assembleia Municipal no dia vinte e oito de 

setembro; Assembleia de Freguesia no dia trinta de setembro; segunda Conferência 

da Serra – Territórios da Educação – e Gala dos quatrocentos e cinquenta anos da 



 

327 

 

Santa Casa da Misericórdia no dia um de outubro; comemoração dos quarenta anos 

do Poder Local e homenagem a autarcas, dia cinco de outubro; inauguração da 

LousãMotores, dia sete de outubro; jantar na sede do Clube Recreativo de Vale de 

Neira, no dia oito de outubro. 

06 – Pagamentos 

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

setembro, a saber: faturas 619619, 625923 e 626067 de EDP no valor de quarenta e 

quatro euros e dezasseis cêntimos (154,57€); faturas 0640, 1831, 3413, 5395, 0992 

de PT Empresas, S.A. no valor de oitocentos e doze euros e sessenta e sete 

cêntimos (812,67€); Ilda da Nazaré (arrendamento do terreno do parapente), no 

valor de quinhentos euros (500,00€); recibo 116 de Montanha Clube (secção de 

judo) no valor de duzentos euros (200,00€); faturas 12547 e 12409 de Pedro Sêco – 

Transportes, Lda no valor de quatrocentos e quarenta e sete euros e setenta e dois 

cêntimos (447,72€); faturas 183 e 329761 de Continente Hipermercados S.A. no 

valor de doze euros e cinco cêntimos 12,05€); faturas 37065, 36357, 36290, 2981, 

35338, 35077, 34947, 2944 e 34795 de FUL - Ferragens e Utilidades da Lousã no 

valor de quarenta e nove euros e setenta cêntimos (49,70€); fatura 704 de Estrela da 

Sorte, no valor de sete euros e noventa cêntimos (7,90€); faturas 143, 136, 151, 155 

e 148 de Cooperativa Agrícola do Concelho de Lousã no valor de trezentos e 

quarenta e cinco euros e sessenta Cêntimos (345,60€); faturas 1296, 1468, 1484, 

1485, 1486, 1556 e 1743 de Almeida Sêco, Lda no valor de mil cento e noventa 

euros e nove cêntimos (1190,09€); fatura 551 de Cruz Branca, Lda no valor de 

seiscentos e trinta e quatro euros e cinquenta cêntimos (634,50€): fatura 1547 de 

Astel – Comércio de Equipamentos Industrias, Lda, no valor de cento e sessenta 

euros e setenta e três cêntimos (160,73€); recibo 72420 de Aníbal Antunes Bandeira 

no valor de novecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e um cêntimos 

(959,51€); fatura 52235111 de Fidelidade no valor de cento e noventa e um euros e 

trinta e cinco cêntimos (191,35€); fatura 1008851335 de Generali no valor de cento e 

trinta e cinco euros e setenta e três cêntimos (135,73); faturas 9678, 9927 e 5376 da 

Vodafone no valor de quinhentos e oitenta e oito euros e vinte e oito cêntimos 

(588,28€); recibo 3307 de Fábrica da Igreja Paroquial Freguesia da Lousã no valor 

de mil e quinhentos euros (1.500,00€); fatura 4518 de CTT no valor de um euro e 

sessenta cêntimos (1,60€); recibos 9866, 6828 e 9813 da Serrana no valor de 

quatrocentos e oitenta euros e quarenta e seis cêntimos (480,46€); fatura 385 de 

Intermarché no valor de dez euros e quarenta e sete cêntimos (10,47€); fatura 1645 
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de Qinzhu Yin no valor de um euro e sessenta cêntimos (1,60€); fatura 4807 de 

Minipreço no valor de cinco euros e cinquenta e oito cêntimos (5,58€); fatura 3144 

de F.A. Cortez & Filhos, Lda no valor de treze euros e oitenta e quatro cêntimos 

(13,84€); fatura 8086 de Florista Tina no valor de vinte euros (20,00€); fatura 123452 

de Lidl no valor de três euros e noventa e oito cêntimos (3,98€); fatura 886242 de 

Securitas Direct Portugal no valor de quarenta e três euros e cinquenta e um 

cêntimos (43,51€); fatura 115303 da Grenk no valor de trezentos e cinquenta e seis 

euros e noventa e sete cêntimos (356,97€), no valor total de oito mil e quinze euros 

e setenta e quatro cêntimos (8015,74€). Informa também que foi pago à Assembleia 

de Compartes dos Baldios de Alfocheira o valor de três mil euros (3.000,00 €) e à 

Assembleia de Compartes dos baldios de Vale de Neira o valor de mil euros 

(1.000,00 €) como comparticipação pelos serviços de manutenção e limpeza de vias 

e caminhos diversos efetuados por esta entidade. 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 dez mil euros (10.000,00 €). 

07 – Pedidos de parecer 

Foram emitidos três pareceres. O primeiro sobre o pedido efetuado pelo sector de 

Desporto da CML, via email, para a organização no dia 5 de outubro do “XI Banco 

BIC Rally de Portugal Histórico” organizado pelo Automóvel Clube de Portugal. O 

percurso foi devidamente assinalado no mapa anexo ao pedido e decorre a partir 

das onze horas e trinta minutos. O evento conta com cerca de setenta carros. O 

segundo sobre o pedido efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, 

para a organização no dia nove de outubro de passeio de motas com caráter não 

competitivo, pela ADSCCL, Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos 

Cinco Lugares. O referido passeio terá início no Parque Municipal de Exposições 

pelas dez horas e final no mesmo local, em percurso a realizar de acordo com mapa 

enviado e no sentido dos ponteiros do relógio. O evento contará com cerca de 

setenta motos, cumprindo sempre com o código da estrada e utilizando vias 

asfaltadas. O terceiro foi solicitado pelo Montanha Clube para a organização nos 

dias um e dois de outubro do evento de BTT “Avalanche Licor Beirão”. O local de 

partida é o Trevim e a chegada está prevista para a nave de exposições, num total 

de treze quilómetros. A prova oficial é no dia dois de outubro, no percurso indicado 

no pedido. Prevê-se a presença de trezentos atletas, apoiados durante o percurso 

por doze viaturas. A Junta de Freguesia, reiterando que deverão ser respeitadas 

todas as normas de boa utilização dos vários espaços, bem como proceder à 
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reparação de eventuais danos aí causados, deliberou emitir parecer favorável aos 

pedidos. 

08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foram solicitadas duas licenças para atividades ruidosas de caráter 

temporário: Liga dos Amigos dos Bombeiros da Lousã para arraial no Largo Dr. 

António Moncada, no dia oito de outubro (licença passada com a isenção conferida 

às coletividades); Fátima Isabel de Jesus Sousa para festa popular a realizar no 

Parque Carlos Reis no dia um de outubro.  

09 – Ajustes 

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

vinte e sete à empresa Ricópia, Soluções de Impressão Lda, mediante orçamento 

apresentado.  

10 – Pedidos 

Presente pedido da ARCIL para o conjunto de atividades destinadas a comemorar o 

quadragésimo aniversário desta instituição. Deliberado atribuir o valor de cento e 

cinquenta euros (150.00 €). O Grupo de Jovens de Vilarinho pede apoio para a 

realização do trigésimo primeiro almoço convívio da terceira idade da extinta 

Freguesia de Vilarinho. Deliberado atribuir cem euros (100,00 €). O Centro Social e 

Cultural do Pinhal pede apoio para a atividade a decorrer no âmbito da Semana 

Sénior.  Foi atribuído o valor de cinquenta euros (50,00 €). Dentro da parceria já 

habitual com a organização da LousãMotores, a referida atividade foi incluída no 

seguro da Junta de Freguesia. A Santa Casa da Misericórdia pede apoio para as 

comemorações dos quatrocentos e cinquenta anos da instituição. Deliberado atribuir 

o valor de quatrocentos e cinquenta euros (450,00 €), ou seja o valor simbólico de 

um euro por cada ano. Atendendo ao facto de o pedido ter sido feito já na fase final 

de elaboração do orçamento, o valor será disponibilizado no início do próximo ano.   

11 – Toponímia 

Foram apresentadas e aprovadas pelo executivo as propostas de toponímia para os 

lugares dos Pegos e do Porto da Pedra. A proposta vai agora ser enviada para a 

Camara Municipal. No âmbito das questões relacionadas com a toponímia, foi 

analisado ofício da Câmara Municipal com respostas a questões anteriormente 

levantadas. 

12 – Declaração de Parceria 

Foi assinada declaração de parceria entre a Freguesia de Lousã e Vilarinho e a UCC 

Arouce para apresentação de candidatura a submeter pela UCC à Missão 
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Continente Sorriso 2016, através do projeto “Lousã, Comunidade Amiga dos Bebés”. 

A Junta mostra-se disponível para participar na criação de uma Política de 

Aleitamento Materno e nas despesas de alimentação/alojamento/deslocações dos 

formadores do curso de aleitamento materno dos profissionais de saúde e 

farmácias. 

13 – Donativo 

No âmbito das Conferências da Serra, a cooperativa Lousamel CRL ofereceu vinte e 

cinco potes de mel, no valor de sessenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos 

(68,75 €) para serem entregues aos diversos preletores. Foi passada declaração 

que justifica este donativo em espécie. 

14 – Participações A Minha Rua 

Neste período foi resolvida/encaminhada uma participação do Portal a Minha Rua. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


