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ATA Nº 101 

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, 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 de parecer 

07 – Ajustes 

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 

do edital número doze da Câmara Municipal sobre o Plano Municipal de Defesa 

da Floresta contra Incêndios; convite da Sociedade Filarmónica Lousanense 

para a comemoração do centésimo vigésimo aniversário no dia catorze de 

outubro.  

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa que nos dias quinze e dezasseis, na 

sequência dos incêndios que assolaram o nosso concelho, e também a 

freguesia nos lugares de Prilhão, Casais e Boque foi prestado auxílio imediato 

no combate e vigilância a diversas frentes de incêndio, tendo como prioridade a 

proteção das habitações. Recebeu e-mail de agradecimento de João Paulo 

Simões Rodrigues pelos esforços feitos na proteção das habitações da Ribeira 
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 Maior. Informou ainda que procedeu à renovação da assinatura anual da 

revista Questões Atuais de Direito Local.  

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: cerimónia evocativa da Implantação da 

República e lanche convívio com moradores de Vale de Maceira, no dia cinco; 

reunião na Póvoa com moradores e na Biblioteca para organização da Feira da 

Castanha e do Mel, no dia nove; centésimo vigésimo aniversário da Sociedade 

Filarmónica Lousanense e Festival Nacional da Canção para Pessoas com 

Deficiência, organizado pela ARCIL, no dia catorze de outubro. 

06 – Pedidos de parecer 

Neste período foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado através do 

sector de Desporto da CML, via e-mail, para a organização nos dias vinte e um 

e vinte e dois de outubro da prova AXTRAIL. O evento terá como centro 

logístico a Lousã e inclui as provas Ultra Trail das Aldeias de Xisto, Trail Serra 

da Lousã, Mini Trail do Xisto, Caminho do Xisto, Prova de Trail Running para 

Crianças, Axtrail da Inclusão e uma Feira de Equipamento Técnico, Artesanato 

e Produtos Regionais. As provas de carácter competitivo realizar-se-ão no 

sábado e as provas de caráter social terão lugar no domingo. A balizagem do 

percurso é feita com recurso a fitas nos dias que antecedem a prova e a 

recolha das mesmas e de algum lixo que possa ter ficado é feita nos dias 

seguintes. O traçado das provas foi enviado em anexo ao pedido. O segundo 

sobre o pedido efetuado pelo Montanha Clube para a organização nos dias 

catorze e quinze de outubro do evento de BTT denominado Avalanche Licor 

Beirão 2017, com a participação de cerca de quinhentos atletas. A partida é no 

Trevim e a chegada ao Parque de Exposições. No sábado decorrem os treinos 

livres e no domingo a partida é às catorze horas e o final está previsto para as 

dezanove horas. O percurso foi enviado por mail em anexo ao pedido. Assim, a 

Junta de Freguesia, reiterando que deverão ser respeitadas todas as normas 
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de boa utilização dos vários espaços, bem como proceder à reparação de 

eventuais danos aí causados, deliberou emitir parecer favorável aos mesmos. 

07 - Ajustes 

Foi apresentado pelo Presidente e analisado o processo de ajuste direto 

número vinte e cinco à empresa A.M. Cacho e Brás, Lda, no valor de três mil e 

noventa e nove euros e sessenta cêntimos (3.099,60 €). 

09 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

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

Modificação do Orçamento da Despesa e a alteração número quatro ao Plano 

Plurianual de Investimentos. Os documentos foram aprovados por unanimidade 

e encontram-se arquivados em pasta própria. 

O Presidente da Junta usou da palavra para expressar a todos os membros da 

Junta o seu agradecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo do mandato 

bem como pelo excelente relacionamento entre todos que pautou o mesmo. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


