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   ATA Nº 77 

Aos dezanove 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 – Pedidos 

07 – Pedidos de parecer 

08 - Modificação do Orçamento 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 da Câmara Municipal para a abertura oficial da Feira das Entidades do 3º 

Setor integrada na semana sénior a ter lugar no dia vinte e um de outubro; mail do 

Espaço J E6G com divulgação das iniciativas Feira de Trocas e Correndo pela 

Igualdade, organizadas por esta associação.   

03 – Informações do presidente 

Neste ponto o presidente informa que reuniu com representante dos moradores da 

aldeia do Casal Novo, Miguel Mendonça, que pediu a limpeza regular da aldeia, 

reparação das escadas no início da aldeia e a limpeza das silvas dentro das casas 

abandonadas. Informa que estão a tentar fazer o levantamento das casas e a 

identificação dos proprietários. O presidente convidou-o para fazer parte do 

Conselho dos Lugares e pediu a sua disponibilidade e ajuda para reportar as 

situações a resolver. 

04 – Trabalhos feitos e a realizar 
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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 com representante de associação da 

aldeia de Casal Novo, no dia catorze; terceira Conferência da Serra – Territórios da 

Política e Semana Sénior no Centro Social do Pinhal, no dia quinze; reunião de 

avaliação da Noite Branca, no dia dezoito.  

06 – Pedidos 

Deferido o pedido da Escola de Parapente de reserva da sala da delegação de 

Vilarinho da Junta de Freguesia para o dia quinze de outubro. 

07 – Pedidos de parecer 

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

Desporto da CML, via email, para a organização no dia nove de outubro de 

passeio/desfile de veículos motorizados com caráter não competitivo, nos concelhos 

da Lousã, Vila Nova de Poiares e Miranda do Corvo. O referido desfile começa na 

Lousã pelas dezasseis horas, passando em seguida pelos concelhos de Vila Nova 

de Poiares e Miranda do Corvo e terminando na Lousã, de acordo com link do trajeto 

em Google Maps enviado. O evento contará com cerca de trinta participantes, 

cumprindo com o código da estrada e utilizando sempre vias asfaltadas. O segundo 

sobre o pedido efetuado pelo sector de Desporto da CML, via email, para a 

organização no dia treze de novembro do “Rallye de Outono” organizado pelo 

Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria. É um evento de regularidade com uma 

especial na Estrada Municipal 236 de acordo com mapa e horários indicados em 

mapa e roadbook enviados em anexo ao pedido. Todas as limitações previstas ao 

trânsito serão devidamente articuladas com a GNR e autoridades competentes de 

acordo com a Lei em vigor, estando prevista a participação de cerca de trinta carros. 

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 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

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

Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de seis mil quinhentos e vinte 
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euros (6.520,00 €) e a alteração número cinco ao Plano Plurianual de Investimentos. 

Os documentos foram aprovados por unanimidade 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


