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   ATA Nº 78 

Aos cinco dias do mês de novembro 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 – Ajuste 

08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

09 – Voto de Reconhecimento 

10 – Pedidos 

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

12 – Toponímia 

13 - Receção a grupo do Programa Erasmus+  

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 dos 

avisos da Câmara Municipal números sessenta e dois referente à venda de velas e 

flores, sessenta e cinco referente à realização da XXVII Feira do Mel e da Castanha 

e sessenta e sete e sessenta e oito referentes à realização do Rallye de Outono; 

convite da Comissão 11º - CAOTDPLH XIII para a Audição Pública sobre a 

reorganização territorial de freguesias no dia cinco de dezembro na sala do Senado 

na Assembleia da República; convite da Associação Cultural e Recreativa de Ceira 

dos Vales para as comemorações do trigésimo aniversário da coletividade nos dias 

doze e treze de novembro; mail da CPCJ da Lousã com convite para a apresentação 

pública do projeto “Tecer a Prevenção” no dia quatro de novembro.   

03 – Informações do presidente 
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Neste ponto, o presidente informa que enviou pedido de inscrição para intervenção 

na Audição Pública sobre Reorganização Territorial do Mapa de freguesias, a 

realizar no dia cinco de dezembro na Sala do Senado da Assembleia da República. 

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 do consórcio Espaço J E6G no dia 

dezanove de outubro; receção a grupo do Programa Erasmus+ da Escola Básica e 

Secundária Quinta das Flores de Coimbra, no dia vinte e sete de outubro; quarta 

Conferência da Serra – Territórios do Poder Local e festival de Gaiteiros Unidos da 

Serra, no dia vinte e nove de outubro. 

06 – Pagamentos 

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

outubro, a saber: faturas 18807426, 18805523, 18854805, 600103, 610745 e 

604086 da Vodafone, no valor de mil e noventa e um euros e oitenta e seis cêntimos 

(1091,86€); fatura 1295 de Almeida Sêco, Lda no valor de oitocentos euros e 

cinquenta e três cêntimos (800,53€); recibos 2626 e 2618 de Refrimondego no valor 

de dois mil euros (2.000€); fatura 10356 de Mundial Max no valor de seis euros e 

cinquenta cêntimos (6,50€);fatura 77176 do Lidl no valor de um euro e seis cêntimos 

(1,06€);fatura 39641, 3192, 3194 e 39244 de Ful no valor de quarenta e um euros e 

noventa e sete cêntimos (41,97€);fatura 6423 de Villa Lausana no valor de vinte e 

um euros e quarenta cêntimos (21,40€);fatura 2898 de Palácio da Lousã – Boutique 

Hotel no valor de duzentos e noventa e quatro euros (294,00€); faturas 108986, 

191720, 707739 e 698839 de EDP no valor de duzentos e dezasseis euros e 

quarenta e seis cêntimos (216,46€); recibo de Aníbal Antunes Bandeira 72599 no 

valor de oitocentos e noventa e sete euros e noventa e dois cêntimos (897,92€); 

fatura 5294 de Aníbal Antunes Bandeira no valor de cinquenta euros (50,00€);fatura 

919 de Catulo, Lda no valor de duzentos e vinte e sete euros e quarenta e nove 

cêntimos (227,49€); fatura 393965 de PMS no valor de duzentos e seis euros e 

sessenta e quatro cêntimos (206,64€);fatura 9867 de Fresoft no valor de setecentos 

e dez euros e trinta e três cêntimos (710,33€);fatura 89 de Talho “ O Cancela” no 

valor de trezentos e vinte e seis euros e oitenta cêntimos (326,80€); fatura 11365 de 
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Unitractores- Equipamentos Florestais e Industriais no valor de duzentos e setenta e 

um euros e noventa e três cêntimos (271,93€); fatura 602 do jornal “ O Trevim” no 

valor de quarenta e quatro euros e dezassete cêntimos (44,17€);faturas 916 e 914 

de Pedro Antunes Moreira no valor de novecentos e oitenta e oito euros e quarenta 

e dois cêntimos (988,42€); fatura 382 de Casa Belita no valor de quarenta e cinco 

euros (45,00€); fatura 2162 de Florista Flormila no valor de vinte euros 

(20,00€);fatura 890 de Estrela da Sorte no valor de dez euros e vinte cêntimos 

(10,20€); fatura 2493 de Confeções “O Necas” no valor de dez euros (10,00€); 

faturas 139424 e 139423 no valor de cento e dezanove euros e quarenta e cinco 

cêntimos (119,45€); faturas 44858, 68108, 61355, 139425, 139426 e 133439 de 

Grenke no valor de oitocentos e quinze euros e noventa e cinco cêntimos 

(815,95€);fatura 2380 de Auto Ermidas Lda no valor de oitenta e três euros e 

sessenta e oito cêntimos (83,68€); fatura 3648, 3549 e 9844 de PT Empresas, S.A. 

no valor de trezentos e dez euros e um cêntimos (310,01€) fatura 170 de Cruz 

Branca no valor de trinta euros (30,00€); fatura 858 de rcsoft no valor de dois mil 

oitocentos e setenta e seis euros e noventa e oito cêntimos (2.876,98€); fatura 308 

de JoTexteis no valor de cento e oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos 

(184,50€); fatura 2628 de CTT no valor de um euro e sessenta cêntimos (1,60€); 

faturas 14810 e 14787 de O Tó dos Frangos no valor de cento e dois euros e quinze 

cêntimos (102,15€); fatura 2377 de Travessa c/ Tapas no valor de treze euros 

(13,00€);fatura 1034255 de Securitas Direct no valor de quarenta e três euros e 

cinquenta e um cêntimos (43,51€); no valor total de doze mil oitocentos e sessenta e 

três euros e cinquenta e um cêntimos (12.863,51). 

Informa também que foi pago à Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira 

o valor de vinte mil euros (20.000,00 €) como comparticipação pelos serviços de 

manutenção e limpeza de vias e caminhos diversos efetuados por esta entidade. No 

âmbito da responsabilidade social da Junta de Freguesia, o tesoureiro informou que 

foi pago o valor total de quinhentos e sessenta e um euros e vinte e quatro cêntimos 

(561,24 €) a agregados com comprovada insuficiência económica. 

 07 – Ajuste 

O presidente apresentou a necessidade de pavimentação na Póvoa da Lousã e 

justificou o interesse para a população. Foi apresentado e estudado o orçamento 

entregue pela empresa Isidoro Empreiteiros no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros). 

Foi assim aprovado pelo executivo fazer o ajuste direto por acordo de pagamento 
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diferido conforme previsão do Código de Contratação Pública a cabimentar no ano 

de dois mil e dezassete.  

08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foi solicitada uma licença para atividades ruidosas de caráter 

temporário: Prodígio Imparável, Produções Musicais, Lda para baile na sede da 

Sociedade Filarmónica Lousanense no dia vinte e nove de outubro.  

09 – Voto de Reconhecimento 

No âmbito das comemorações dos 40 anos do Poder Local democraticamente eleito, 

a Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho deliberou, por unanimidade, reconhecer o 

mérito de todos os cidadãos que ao longo deste período integraram os Executivos e 

as Assembleias de Freguesia da extinta Junta de Freguesia da Lousã e da extinta 

Junta de Freguesia de Vilarinho. Este reconhecimento público será feito em 

cerimónia a realizar no dez de dezembro no encerramento do Ciclo de Conferências 

da Serra.   

10 – Pedidos 

Analisado pedido da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Vale de 

Maceira de barrotes de madeira para ajudar na obra que estão a realizar na sede. 

Deliberado ceder os referidos barrotes. Analisado o pedido de Maria Beatriz Correia 

e análise feita pelos serviços da Junta. Tem a ver com encaminhamento de águas 

na Rua Gândara de S. Cosme devido a um declive acentuado pelo que deverá ser 

colocada uma grelha. Analisado pedido de Joaquim Silva Sequeira Ferreira de apoio 

na demolição de casa em ruinas situada em Ceira dos Vales. Depois de avaliada a 

situação, e porque o imóvel representa risco de desabamento, foi deliberado apoiar 

o munícipe. Analisada e respondida a dúvida da munícipe Susana Rosa acerca da 

remoção e depósito de lixo biológico resultante da limpeza de terras. Analisados e 

agendados os pedidos do munícipe João Duarte para intervenção no acesso a 

serventia aos terrenos da Arieira, perto da Rua do Caminho Novo, nas Levegadas e 

de limpeza de valetas na Rua da Estrada Principal em Cova do Lobo. Agendado o 

pedido do munícipe João Santos Francisco de limpeza das bermas e valetas da Rua 

Padre Joaquim Santos. O Conselho Diretivo dos Baldios do Candal, Cerdeira e 

Catarredor pretende reabrir um caminho florestal em redor (por cima) da aldeia do 

Candal, com vista à proteção e combate a incêndios florestais, com a colaboração 

da Câmara Municipal que disponibilizou com uma máquina para esse efeito. A 

direção solicita a disponibilização de máquina retroescavadora para a colocação das 

manilhas no referido caminho. Acrescenta que os trabalhos de apoio serão feitos 
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com a Equipa de Sapadores Florestais do Baldios da Lousã. Deliberado agendar de 

acordo com o solicitado. 

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

Investimentos 

O presidente colocou à discussão e votação a alteração número seis da Modificação 

do Orçamento da Despesa, no valor de catorze mil trezentos e trinta euros 

(14.330,00 €) e a alteração número seis ao Plano Plurianual de Investimentos. Os 

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

própria. 

12 – Toponímia 

Analisado o abaixo-assinado dos moradores de Casal dos Rios com solicitação de 

alteração do nome da rua que atravessa o lugar. Pedem que o topónimo António 

Pinto de Campos seja alterado para Rua do Casal dos Rios, já que é assim que 

todos os moradores reconhecem a sua residência. Deliberado informar a Câmara 

Municipal que a Junta nada tem a opor a essa pretensão.   

13 – Receção a grupo do Programa Erasmus+  

A Junta de Freguesia recebeu e ofereceu jantar a grupo de vinte e quatro alunos e 

treze professores da Alemanha, Polónia e Turquia, no âmbito do Programa 

Erasmus+.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


