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ATA Nº 17 

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, 

no edifício sede, reuniu o executivo da Junta de Freguesia, com a presença de 

António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena Gomes Correia, Augusto 

Manuel Fernandes Simões, Maria Ferreira Francisco e António de Fátima Lima 

Gonçalves, 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 e atividades 

06 - Pedidos 

07 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

08 – Pedidos de parecer 

09 – Ajustes 

10 – Portal A Minha Rua  

11 – Semente para o Futuro/Micromaternidades de Árvores 

12 – Casal do Catarredor 

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

Investimentos 

Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão: 

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 Agrupamento de Escolas para a cerimónia de entrega dos 

diplomas, no dia 26 de outubro; convite do Grupo de Jovens de Vilarinho para 

almoço convívio da terceira idade, em onze de novembro; convite da ADIC 

para jantar de agradecimento e de reconhecimento a realizar no dia dois de 

novembro; avisos cinquenta e um a cinquenta e quatro da Câmara Municipal; 

convite da Câmara Municipal para as comemorações dos cento e cinquenta 

anos da Biblioteca Comendador Montenegro, no dia vinte e sete de outubro; 

convite da EB1 para participação no Programa Eco Escolas e convocatória 



92 

 

para a primeira reunião, a realizar no dia dezasseis de novembro; e-mail da 

Câmara Municipal com o pedido de divulgação dos apoios no âmbito do 

PDR2020 relacionados com a tempestade Leslie. 

03 - Informações do Presidente  

O Presidente dá as boas vindas à Maria Francisco e ao António Lima visto ser 

esta a primeira reunião de executivo em que participam. Informou que, por 

hora, não iriam ser distribuídas funções específicas, pedindo-lhes que se 

inteirem do funcionamento da Junta, designadamente fazendo o 

acompanhamento regular dos trabalhos da autarquia, comprometendo-se a 

que lhe será enviado atempadamente a indicação de serviços em curso ou 

programados. Lembra que ainda temos algumas obras a fazer referentes aos 

acordos com a Câmara Municipal, nomeadamente os passeios da zona da 

Gândara; conclusão do alcatroamento em Vale Pereira da Serra; muro de 

suporte e obra em mina, no Padrão; obras de escoamento de águas na Póvoa; 

conclusão dos passeios na Rua José Carranca Redondo e que, dentro do 

possível, deveriam ser executadas até ao final do ano. No seguimento da 

reunião ordinária do executivo do mês de março, confirma-se agora a 

transferência de propriedade do trator para a Assembleia de Compartes dos 

Baldios de Vale de Neira, transferindo-se o valor de trinta e cinco mil euros 

(35.000,00 €) para a Junta de Freguesia referente ao equipamento e às alfaias. 

Em relação ao pagamento dos salários da junta de freguesia do mês de 

setembro, o presidente informa que proferiu o despacho transcrito: “Pela 

remessa dos balancetes mensais da Assembleia de Compartes dos Baldios de 

Vale de Neira, e pela nota feita pelo contabilista, constata-se que, por lapso, os 

vencimentos da responsabilidade da Junta de Freguesia da Lousã e Vilarinho 

foram processados através da conta daquela Assembleia na Caixa de Crédito 

Agrícola Mutuo, no valor de € 6.885,31 (seis mil oitocentos e oitenta e cinco 

euros e trinta e um cêntimos). Assim, oportunamente, proceda-se à 

regularização, transferindo-se aquele valor para a ACBVN. Remeta-se cópia 

para a contabilidade dos baldios.”  

Mais informa que a festa de Natal de Vilarinho se irá realizar no dia dezasseis 

de dezembro, dentro dos moldes habituais.  

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 e atividades  

Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e 

atividades enumeradas de seguida: cerimónia evocativa da Implantação da 

República, nos Paços do Concelho; ações sobre violência doméstica nos dias 

oito e onze; reunião entre o Presidente da Câmara e os Presidentes de Junta e 

Assembleia de Freguesia, no dia doze; Jantar de Gala do Jornal Trevim, no dia 

vinte; reunião com o diretor do Agrupamento de Escolas da Lousã, no dia vinte 

e cinco; cerimónia do Dia do Diploma do Agrupamento de Escolas da Lousã, 

no dia vinte e seis; reunião com a Escola Profissional no dia trinta; do mês de 

outubro. No mês de novembro: Semente para o Futuro – Micromaternidade de 

árvores, no dia três; participação no programa Pelos Caminhos de Portugal da 

Rádio Emissora das Beiras, no dia quatro; dia da Freguesia da Semana Sénior, 

dia cinco.  

06 – Pedidos 

Analisado o pedido de apoio do Grupo de Jovens de Vilarinho para a realização 

do trigésimo terceiro almoço convívio da terceira idade da extinta freguesia de 

Vilarinho. Não foi atribuído valor porque o subsídio às atividades da 

coletividade já foi entregue. Agendada a entrega de chapa e caruma pedida 

pela Associação de Pais de Santa Rita para a realização de magusto 

tradicional na escola no dia onze de novembro.  

07 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter 

temporário: Associação Cultural e Recreativa de Ceira dos Vales para baile a 

realizar na sede da Associação no dia dez de novembro. A licença foi passada 

com a isenção conferida às coletividades. 

08 – Pedidos de parecer 

Neste período foram emitidos dois pareceres a retificar as datas das seguintes 

atividades, que foram canceladas devido às condições meteorológicas 

adversas esperadas para o fim-de-semana previsto: “Encontro Nacional de 

Airsoft”- Al Louzani, a realizar nos dias nove, dez e onze de novembro e 

Avalanche Licor Beirão 2018, a realizar nos dias três e quatro de novembro. 
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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. 

09 – Ajustes 

Foram apresentados pelo Presidente e analisados os processos de ajuste 

direto números dezassete à empresa Pedro Seco, Lda, no valor de setenta e 

três euros e oitenta cêntimos (73.80 €) e dezanove à empresa Isidoro Correia 

da Silva, lda no valor de quatro mil e catorze euros e vinte e seis cêntimos 

(4.014,26 €). 

10 – Portal A Minha Rua  

Neste período foi recebida e devidamente encaminhada uma ocorrência no 

Portal A Minha Rua. 

11 – Semente para o Futuro/Micromaternidades de Árvores 

Analisado e aceite o convite da Dueceira para adesão ao “Semente para o 

Futuro/Micromaternidade de Árvores”, projeto de responsabilidade social e 

participação cívica. 

12 – Casal do Catarredor  

Feito acordo com a Direção do Casal do Catarredor para o corte de árvores, 

conforme ata da respetiva direção, anexa à presente. 

13 - Modificação do Orçamento da Despesa  

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

Modificação do Orçamento da Despesa. O documento foi aprovado por 

unanimidade e encontra-se arquivado 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. Foi encerrada a reunião pelas dezanove 

horas. 

 

    

 

 


