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ATA Nº 98 

Aos seis dias do mês de setembro 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 – Pagamentos 

07 – Pedidos 

08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

09 - Portal A Minha Rua 

10 – Pedido de parecer 

11 – Equipamento TPA 

12 – Eleições autárquicas 

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 Santa Casa da Misericórdia para a Comemoração do centenário 

da utente D. Hermínia Augusta Lima a realizar no dia vinte de agosto; convite 

da ADSCCL para a sessão formal de Assinatura do Protocolo com os 

Investidores Sociais do Projeto Microninho, a realizar no dia seis de setembro; 

aviso da Câmara Municipal número cinquenta e dois referente à proibição de 

caça nas zonas queimadas; e-mail da organização da LousãMotores com a 

divulgação do certame deste ano. 

03 – Informações do presidente 
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Neste ponto, o presidente informa que a beneficiária Carla Sofia Moreira, 

inserida em projeto CEI+ deficiência está a desempenhar as suas funções na 

ADSCCL, nas atividades de apoio às famílias do Espaço Solidário. Informou 

também que a equipa da Junta esteve em alerta no fim-de-semana de 

dezanove e vinte de agosto devido ao aviso de alerta máximo de incêndio. 

Chamou a atenção para as alterações ao Código dos Contratos Públicos (DL 

111-B/2017,31/08) que entram em vigor no dia um de janeiro do próximo ano. 

Adianta que, por solicitação do Presidente da Assembleia Municipal, a próxima 

reunião deste órgão se irá realizar em Vilarinho, no Clube Recreativo 

Vilarinhense, no dia treze de setembro.    

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: inauguração da capela de Vale Pereira do 

Areal, no dia dezanove de agosto; sessão de abertura da Comunix – 

Participação Ativa de Jovens na Governação de Áreas Comunitárias, no dia 

vinte e três de agosto; almoço convívio no Candal, a convite da Associação de 

Convívio e Melhoramentos do Candal e em Vale de Nogueira a convite da 

Comissão de Melhoramentos da aldeia, ambos no dia vinte e seis; debate com 

o grupo da Comunix e reunião com a Competir para apresentação de oferta 

formativa, no dia vinte e oito de agosto; reunião com a AESL para 

apresentação da oferta formativa, no dia vinte e nove de agosto; encerramento 

da Comunix, no dia dois de setembro. 

06 – Pagamentos  

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

de julho, a saber: fatura 3914 de José Garcia, Lda no valor de quarenta e 

quatro euros e oitenta e sete cêntimos (44,87€);recibo 487 de Associação de 

Pais e Encarregados de Educação da Escola 1º Ciclo da Lousã no valor de 

cento e cinquenta euros (150,00€); fatura 2017/1 de Malta & Pinto no valor de 

oitenta e sete euros e um cêntimo (87,01€);fatura 2799 de Agropeças do 

Centro, Lda. no valor de trinta e sete euros e cinquenta e seis cêntimos 
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(37,56€);fatura 3/1057 de Cosmatel no valor de sete euros e doze cêntimos 

(7,12€);faturas 6130 e 6069 de Pedro Sêco no valor de vinte e um euros e oito 

cêntimos (21,08€) e recibo 6614 no valor de oitocentos e quinze euros e nove 

cêntimos (815,09€); faturas 174059, 216 e 172340 de Cooperativa Agrícola do 

Concelho da Lousã no valor de duzentos euros e oitenta cêntimos 

(200,80€);recibo 488 de Rancho Infantil Estrelinhas da Ponte do Areal no valor 

de cinquenta euros (50,00€); faturas 1702, 9756 e 7164 no valor de trezentos e 

setenta e cinco euros (375,00€);faturas 4569, 9017, 2054, 6502, 6611 e 9023 

de PT empresas no valor de seiscentos e vinte e oito euros (628,00€);fatura 

1295 de Almeida Sêco, Lda. no valor de quinhentos euros (500,00€);fatura 

442423 de Continente Hipermercados, S.A. no valor de vinte e seis euros e 

sessenta e dois cêntimos (26,62€);recibo 74529 de Aníbal Antunes Bandeira no 

valor de mil seiscentos e noventa euros e vinte e quatro cêntimos 

(1.690,24€);faturas 6463, 6491, 6582, 6707, 6940, 4248, 8585, 57987 e 57551 

de FUL no valor de quatrocentos e oitenta e dois euros e noventa e cinco 

cêntimos (482,95€);fatura 33/359 de Glassdrive no valor de cento e oitenta e 

nove euros e onze cêntimos (189,11€); faturas 12822 e 14346 de Fresoft no 

valor de mil quatrocentos e vinte euros e sessenta e seis cêntimos 

(1.420,66€);faturas 915, 917 e 919 de Pedro Antunes Moreira no valor de mil 

cento e vinte e seis euros e vinte e oito cêntimos (1.126,28€); recibo 262 de 

Montanha Clube no valor de cem euros (100,00€); fatura 21/1951de Auto 

Peças da Lousã, Lda. no valor de seis euros e setenta e cinco cêntimos 

(6,75€); fatura 53949 de LIDL & CIA no valor de cinco euros e oitenta e oito 

cêntimos (5,88€);recibo 694 de Grafisemide no valor de mil euros 

(1.000,00€);fatura 13718 de Ricópia no valor de vinte e oito euros e sessenta e 

dois cêntimos (28,62€);recibo 53199255 de Liberty Seguros no valor de cento e 

cinquenta e oito euros e vinte e nove cêntimos (158,29€);recibos 36711444 e 

36355545 de Zurich no valor de trezentos e cinquenta e um euros e trinta 

cêntimos (351,30€);recibo 908 de Isidoro Correia da Silva, Lda. no valor de dois 

mil euros (2.000,00€);fatura 77 de Plurijardim no valor de quarenta e quatro 

euros e quarenta cêntimos (44,40€); fatura 728 de Diário de Coimbra no valor 

de cento e vinte euros (120,00€); fatura 8984 de CDL no valor de trinta euros e 

setenta cêntimos (30,70€); fatura 402 de Ermidas – Sandra Sofia Fernandes 

Quaresma no valor de trinta e oito euros e trinta e oito cêntimos (38,38€);fatura 
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36302 de IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. no valor de 

cento e sessenta e cinco euros (165,00€);fatura 579 de F.A. Cortez & Filhos, 

Lda. no valor de oitenta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos (84,87€);fatura 

247 de João José Caetano, Unipessoal, Lda. no valor de quarenta euros 

(40,00€); faturas 3109 e 4077 de Associação Académica de Coimbra no valor 

de cinquenta euros (50,00€); faturas 346294, 346376 e 346351 de EDP no 

valor de cento e sessenta e oito euros e oito cêntimos (168,08€); faturas 93440 

e 86789 da Grenke no valor de cento e noventa euros e vinte e oito cêntimos 

(190,28€); fatura 794796 de Securitas Diret no valor de quarenta e três euros e 

cinquenta e um cêntimos (43,50€), no valor total de doze mil quatrocentos e 

setenta e oito euros e quarenta e quatro cêntimos (12.478,44€). Mais informa 

que foi pago o valor de quatrocentos e noventa e nove euros e dezasseis 

cêntimos (499,16 €) referentes à comparticipação da Junta para o Sistema 

Nacional de Saúde. Informa também que foi pago à Assembleia de Compartes 

dos Baldios de Alfocheira o valor de cinco mil e vinte euros (5.000,00 €) 

referente à aplicação de herbicida na freguesia e à manutenção e limpeza de 

caminhos. O tesoureiro Augusto Simões deu informação das faturas pagas 

durante o mês de agosto, a saber: faturas 62520, 4343, 61050, 6293, 6575, 

6753, 7116, 61147, 61140, 61056, 4323 4280 de FUL no valor de quatrocentos 

e vinte e nove euros e setenta cêntimos (429,70€);faturas 561 e 17247 de 

Aníbal Antunes Bandeira no valor de cento e cinco euros (105,00€); recibo 495 

de Conservatória do Registo Civil/Predial/ Comercial da Lousã no valor de 

cinquenta e cinco euros (55,00€); fatura 49103 de Vodafone no valor de sete 

euros e quarenta e nove cêntimos (7,49€); fatura 95764 e 67508 de PT no valor 

de cinquenta euros e cinquenta e sete cêntimos (50,57€);faturas 3137 e 3138 

de Agro- México, Lda. no valor de trezentos e quarenta e oito euros e oitenta e 

oito cêntimos (348,88€); fatura 104292 de Cantinho da Rita, no valor de catorze 

euros (14,00€);faturas 4164 e 4096 de Isidovias no valor de duzentos e catorze 

euros e setenta e cinco cêntimos (214,75€); fatura 14035 de Ricópia no valor 

vinte e sete euros e um cêntimo (27,01€);fatura 2764, de Gráfica Mirancorvo, 

SA no valor de três mil cento e oitenta euros (3180,00€);fatura 79112 de 

Continente Hipermercados, S.A. no valor de cinquenta euros e trinta e quatro 

cêntimos (50,34€); fatura 2280 de Ferraz Simões, Lda. no valor de vinte e 

quatro euros (24,00€); recibo 6897 de Zurich no valor de duzentos e setenta 
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euros e trinta e três cêntimos (270,33€);recibo 73641 de Liberty Seguros no 

valor de setenta e três euros e setenta e quatro cêntimos (73,74€); fatura 125 

de Vicente Azevedo Ribeiro, Lda. no valor de cento e cinquenta e oito euros e 

sessenta cêntimos (158,60€); fatura 348 de Almeida Sêco no valor de 

quatrocentos e cinquenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos 

(454,79€);fatura 983 de Auto Mecânica no valor de cento e oitenta e quatro 

euros e cinquenta cêntimos (184,50€); fatura 243 de Cooperativa Agrícola do 

Concelho da Lousã no valor de quarenta e seis euros (46,00€);fatura 2332 de 

Diário de Coimbra, Lda. no valor de cento e vinte euros (120,00€); fatura 976 

de CTT no valor de um euro e sessenta cêntimos (1,60€);faturas 231 e 428 de 

Ermidas no valor de trinta e três euros e noventa e cinco cêntimos 

(33,95€);FATURAS 8411, 8515 e 8394 de EDP no valor de cento e quatro 

euros e quatro cêntimos (104,04€);fatura 1830 de Lousan Carimbos no valor de 

dez euros (10,00€);fatura 3871 de Aníbal Antunes Bandeira no valor de vinte e 

cinco euros (25,00€);recibo 79 de Comissão de Melhoramentos da Aldeia de 

Vale de Nogueira no valor de cem euros (100,00€); recibo 368 de Almeida 

Seco no valor de setenta e sete euros e noventa e cinco cêntimos 

(77,95€);fatura 5287 de Securitas Direct no valor de quarenta e três euros e 

cinquenta e um cêntimos (43,51€);faturas 113672 e 106032 de Grenke no valor 

de cento e noventa euros e vinte e oito cêntimos (190,28€), no valor total de 

seis mil quatrocentos e um euros e três cêntimos (6.401,03€). Informa também 

que foi pago à Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira o valor de 

três mil euros (3.000,00 €) referente à aplicação de herbicida na freguesia e à 

manutenção e limpeza de caminhos e à Assembleia de Compartes dos Baldios 

de Vale de Neira o valor de oito mil e cem euros (8.100,00 €) referente à 

manutenção e limpeza de caminhos. No âmbito da responsabilidade social da 

Junta de Freguesia, o tesoureiro informou que foi pago o valor total de 

trezentos e quarenta e cinco euros e oitenta cêntimos (345,80 €) a agregados 

com comprovada insuficiência económica. 

07 – Pedidos 

Em relação ao pedido de Joana Cortês, residente em Ceira dos Vales, para 

colocação de placa identificativa da aldeia, o Presidente informa que a placa 

anterior foi vandalizada mas que já foi colocada uma nova. A munícipe enviou 

correio eletrónico a agradecer a celeridade na resolução da questão. Analisado 
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ainda a informação enviada por Pedro Martins, da Rua do Coval, acerca de 

abatimento da via na zona central. Deliberado analisar a situação no local. 

Analisado pedido de intervenção na ponte, no leito da ribeira e no muro da 

Ribeira Maior enviado pela munícipe Cristina Baeta. Pela dimensão das 

intervenções necessárias, que ultrapassam a capacidade da Junta, foi dado 

conhecimento da situação à Câmara Municipal. Foi ainda comunicada à 

Câmara Municipal a situação levantada por Frederico Malta e que tem a ver 

com a organização e gestão das condições da Serra da Lousã para a prática 

desportiva. Estudada a exposição de Nuno Oliveira sobre encaminhamento de 

águas pluviais no Marco do Espinho para ver qual a melhor solução a adotar de 

modo a resolver a questão. Deliberado atribuir cem euros (100,00 €) ao 

Montanha Clube – Secção de Judo para apoio à prova a realizar no dia catorze 

de outubro. 

08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foram solicitadas três licenças para atividades ruidosas de 

caráter temporário: Comissão de Melhoramentos da aldeia de Vale de 

Nogueira para arraial a realizar entre os dias vinte e cinco e vinte e sete de 

agosto; Activar – Associação de Cooperação da Lousã, para diversas 

atividades no Talasnal, a realizar de oito de setembro a um de outubro; Clube 

Desportivo Lousanense para Open Day no dia nove de setembro. As licenças 

foram passadas com a isenção conferida às coletividades.  

09 – Portal A Minha Rua 

Neste período foi recebida e devidamente encaminhada uma ocorrência no 

Portal A Minha Rua. 

10 – Pedido de parecer 

Neste período foram emitidos dois pareceres. O primeiro sobre o pedido 

efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização 

nos dias dois e três de setembro do 8º Moto Rali, passeio de motos não 

competitivo, pelo Góis Moto Clube. O referido passeio tem início na Lousã no 

dia dois e final em Serpins no dia três, de acordo com os mapas enviados em 

anexo. O passeio utilizará somente estradas municipais, no cumprimento 

escrupuloso das regras de trânsito, prevendo-se a presença de cerca de 

quarenta motos. O segundo sobre o pedido efetuado pelo GOAL – Grupo 

Operacional de Airsoft da Lousã, para a organização nos dias quinze, 
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dezasseis e dezassete de setembro do “Encontro Nacional de Airsoft”- OBM 5, 

com cerca de duzentas pessoas, na Quinta do Arinto, Cacilhas, Lousã. Assim, 

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 mesmos. 

11 – Equipamento TPA 

Foi ratificada a decisão do Presidente de contratar a colocação de equipamento 

TPA, de acordo com condições enviadas pela agência da Lousã da Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo.  

12 – Eleições autárquicas 

O Presidente informa que, no seguimento de pedido enviado ao Tribunal 

Judicial da Comarca de Coimbra – Juízo de Competência Genérica da Lousã, 

recebeu os endereços eletrónicos e contactos dos mandatários concelhios no 

Município da Lousã. Assim, pediu às diferentes candidaturas o envio das listas 

concorrentes à Assembleia de Freguesia, a fim de serem publicadas na página 

da Junta e a informação chegar a um maior número de cidadãos. Informa 

também que foi recebido parecer da Secretária de Estado Adjunta e da 

Administração Interna relativo ao recenseamento eleitoral que aconselha “o 

MAI a incluir nos cadernos eleitorais a disponibilizar às mesas de voto que vão 

funcionar no dia 1 de Outubro próximo (…) os eleitores omissos referidos 

nesse documento (…).” Para dar cumprimento à lei, o Presidente marcou a 

reunião para indicação dos eleitores que irão constituir as mesas das 

assembleias de voto para o dia treze de setembro, pelas vinte e uma horas, na 

sede da Junta de Freguesia (artigo 77 nº 1 da LEOAL). Nos termos do artigo 

74.º n.º 2 da citada lei, relembrou os mandatários que deve ser 

obrigatoriamente comunicado à Junta de Freguesia o nome do representante 

das listas até ao dia onze de setembro, e que na reunião deverão os 

representantes indicados trazer a identificação completa dos cidadãos eleitores 

que pretendam indicar.  

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, 
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Secretária, que a elaborei e transcrevi, bem como pelos membros do executivo 

presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


