ATA Nº 27
Aos dezanove dias do mês de novembro de dois mil e catorze, pelas onze horas,
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, Aurélio da Costa Duarte Gonçalves, Augusto Manuel Fernandes
Simões 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/atividades
06 – Ajustes
07 – Alienação de imóveis
08 – Subsídios/Pedidos
09 – Editais
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
ofício da Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, com a
aprovação da adesão da Junta como associado institucional.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa o executivo que enviou mail para a Câmara
Municipal a reforçar o pedido de colocação de um ponto de recolha de resíduos
recicláveis próximo da unidade de turismo rural Quintal Além do Ribeiro
corroborando a opinião de muitos dos moradores, até porque serve um
estabelecimento de Turismo Rural onde as boas práticas ambientais são
valoradas pelos clientes, além de se situar num aglomerado populacional de
dimensão e o ecoponto mais próximo se situar distante; informa ainda que o
beneficiário do projeto dos baldios de Alfocheira, José Almeida, continua o seu
trabalho de pesquisa na Biblioteca, recolhendo elementos referentes aos Baldios
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mas também relacionados com a história da freguesia. Está ainda a fazer a
transcrição das atas da Junta da Paroquia para que, mais tarde, possam estar
acessíveis a todos os interessados.
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: Assembleia de Parceiros da Dueceira, no dia
cinco; hastear das bandeiras Eco Escolas, na escola EB1,2, no dia sete; reunião
de consórcio do Projeto Escolhas e reunião do Projeto Crescer Com as Árvores,
no dia onze; reunião do Eco Escolas, no dia catorze; reunião do Projeto Educativo
Local, no dia dezassete.
06 – Ajustes
Foram apresentados pelo presidente e analisados processos de ajuste direto,
nomeadamente os ajustes números sessenta e oito à empresa Neves e Bandeira,
Lda; sessenta e nove à empresa AM Cacho e Brás, Lda. e setenta à empresa
MacoPlus, Lda, mediante orçamentos apresentados.
07 – Alienação de imóvel
Nos termos do artigo 16.º, nº1, alínea c) da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, foi
deliberado alienar os artigos referentes ao prédio urbano 1324, pelo valor de
novecentos euros (900,00 €) e ao prédio rústico 20908, pelo valor de cem euros
(100,00 €), no valor total de mil euros. A compradora interessada é a senhora
Etelvina da Conceição Marques, NIF 101 172 907, moradora em Vale de Maceira,
e que é já proprietária de imóvel confinante. Foi assim deliberado mandatar o
presidente para efetuar a escritura.
08 – Subsídios/Pedidos
Analisada a relação de material necessário para as obras na capela da Póvoa. O
presidente informa que enviou ao presidente da Câmara Municipal para se poder
decidir depois o que cada autarquia pode ceder.
09 - Editais
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Foi publicado o edital que publicita o período de apreciação pública e participação
dos interessados, a decorrer até ao dia dez de dezembro, dos Projetos de
Regulamentos externos da Freguesia.
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.
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