ATA Nº 10
Aos seis dias do mês de março de dois mil e catorze, 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, Aurélio da Costa
Duarte Gonçalves, Augusto Manuel Fernandes Simões e Carlos Jorge Bernardo
Antunes, 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
06 - Pagamentos
07 - Ajustes
08 – Pareceres solicitados
09 – Venda de terreno
10 – Concessão de exploração de caulinos
11 – Equipamento de trabalho e de segurança
12 – Alteração número dois da Modificação do Orçamento da Despesa
13 – Alterações números dois e três da Modificação ao Plano Plurianual de
Investimentos
14 – Outros assuntos fora da ordem do dia.
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 para almoço da Terceira Idade a realizar no dia trinta de março no Salão
do Clube Recreativo Vilarinhense, de divulgação e convite à participação nas
Rusgas ao Senhor da Cruz – Festas das Cruzes 2014.
03 – Informações do presidente
O Presidente começou a sua intervenção por informar que pediu a intervenção
dos serviços de fiscalização da Câmara Municipal para notificarem os proprietários
dos muros que caíram na Rua de S. Cosme, Gândara, Vilarinho. Mais informou
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que no dia vinte e oito de fevereiro se realizou a última parte do julgamento
referente aos Baldios de Vale de Neira, tendo sido ouvidas as restantes
testemunhas. A leitura das alegações finais será feita no próximo dia vinte. Neste
período foram recebidas e devidamente encaminhadas três ocorrências no Portal
A Minha Rua. Em relação à possibilidade levantada de ser obrigatório haver um
seguro para os elementos da Assembleia de Freguesia, o Presidente informou que
iria confirmar a situação com a Associação Nacional de Municípios. No final da
intervenção neste ponto, o Presidente pediu aos elementos do executivo para
identificarem as obras e pavimentações a incluir nos protocolos a realizar com a
Câmara Municipal.
04 – Trabalhos feitos e a realizar
O presidente informou o executivo das obras e trabalhos realizados pelos
funcionários da junta durante o mês de fevereiro.
05 – Participação em reuniões
O presidente esteve presente em reunião com o Presidente da Câmara Municipal
e com os restantes presidentes de Junta do concelho, no âmbito das
competências do artigo 132. No caso da Freguesia de lousã e Vilarinho, vai propor
que seja excluída destas transferências a zona histórica da vila bem como o
perímetro mais urbano. A secretária Helena Correia esteve na apresentação do
CLDS+ no Salão Nobre da Câmara Municipal no dia cinco do corrente.
06 – Pagamentos
Por informação do tesoureiro Aurélio Gonçalves, ficam registados na presente ata
os pagamentos feitos no mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze: fatura
32835/2014 da Grenke no valor de cento e quarenta e sete euros e sessenta e
seis cêntimos (147,66 €); fatura 1465/IX14 da TopSolutions no valor de mil
trezentos e vinte e seis euros e sessenta e oito cêntimos (1.326,68 €); fatura da
EDP – Serviço Universal SA no valor de trezentos e setenta e três euros e
cinquenta e três cêntimos (373,53 €); faturas 741, 797, 889, 714, 1053, 1009,
1148, 1263 de CTT – Correios de Portugal, SA no valor total de trinta e um euros e
cinquenta e seis cêntimos (31,56 €); fatura A552410412 da PT Comunicações SA
no valor de quarenta e três euros e vinte e dois cêntimos (43,22 €); fatura
25021041/0015 da Staples – Office Center Portugal no valor de sessenta e sete
euros e trinta e um cêntimos (67,31 €); fatura da EDP – Serviço Comercial –
Comercialização de Energia, SA no valor de cento e sessenta e três euros e
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cinquenta e quatro cêntimos (163,54 €); faturas 131498641 e 131383701 da
Vodafone Portugal no valor de trinta e seis euros e noventa cêntimos (36,90 €) e
cinquenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos (54,49 €), respetivamente;
fatura 192 de Centro Diety no valor de quinhentos euros (500,00 €); fatura 19/2365
da Ricópia no valor de duzentos e quarenta e oito euros e dezoito cêntimos
(248,18 €); fatura 3/405 de José António Carvalho Pinheiro no valor de dez euros
e nove cêntimos (10,09 €); fatura 1/516 de AMPL Unipessoal, Lda no valor de
cento e dois euros e vinte e um cêntimos (102,21 €); faturação de agosto a
dezembro de dois mil e treze de Aníbal Antunes Bandeira, Lda, no valor total de
oitocentos e trinta e quatro euros e trinta e oito cêntimos (834,38 €). O valor total
foi de três mil novecentos e trinta e nove euros e setenta e cinco cêntimos
(3.939,75 €).
07 – Ajustes
Foram apresentados pelo presidente e analisados processos de ajuste direto,
nomeadamente o ajuste número onze feito à empresa Ferragens e Utilidades da
Lousã, Lopes & Lopes, Lda.
08 – Pareceres solicitados
Neste período foram solicitadas duas emissões de parecer. O primeiro sobre o
pedido efetuado pelo Comando de Bombeiros, via email, para a organização no
dia 23 de março de 2014 de um Passeio Solidário de Jipes e Motas 1000,
estimando que neste evento haja a participação de cerca de 30 jipes e 50 motas,
entre as 8.30 e as 14.30 . De acordo com a informação enviada, trata-se de um
passeio e não de uma competição e todos os participantes estão obrigados a
cumprir todas as normas do código da estrada, só sendo utilizados caminhos já
existentes. O segundo sobre o pedido, efetuado através do sector de Desporto da
Câmara Municipal da Lousã, via email, pelo Montanha Clube - Secção de Trail
Running, para a organização no dia 08 de março de 2014 do evento Louzan 1000,
para o qual a organização prevê a participação de com cerca de 100 concorrentes.
A referida prova de atletismo tem início no Hotel Mélia da Lousã, pelas 10:00
horas e final no Trevim. O email contém anexo com a descrição do traçado
desenhado para a prova. 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 pedidos.
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09 – Venda de terreno
A Junta é proprietária de um terreno sito em Vinhas, Vale de Maceira, através de
uma doação. Neste momento, há um interessado (Mário da Conceição Neto) em
adquirir o referido terreno pelo valor de mil euros (1.000 €00). Por não ser de
muito interesse para a Junta, foi deliberado vender o terreno em questão pelo
valor proposto em plano a negociar e com a escritura marcada para o final do
pagamento e encarregar o vogal Senhor Augusto Simões para tratar deste
assunto.
10 – Concessão de exploração de caulinos
Em relação ao pedido de concessão de exploração de depósitos minerais de
caulino (pedido de concessão mineira nº NMPC01204), o Presidente explicou o
que está em causa e respondeu às questões levantadas pelo executivo. Informa
que elaborou uma tomada de posição da Junta de Freguesia para a Câmara
Municipal, justificando o parecer dado.
11 – Equipamento de trabalho e de segurança
O Presidente levanta a questão do equipamento de trabalho já que não há mais
peças da Freguesia de Vilarinho mas ainda há algumas camisolas com o logo da
Freguesia da Lousã. Foi deliberado mandar fazer as T Shirts com o logotipo e o
nome da Freguesia de Lousã e Vilarinho, mas manter a uso o equipamento de
inverno ainda existente.
12 – Alteração número dois da Modificação do Orçamento da Despesa
O presidente colocou à discussão e votação a alteração número dois da
Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de dez mil, oitocentos e vinte
euros (10.820,0€). O documento foi aprovado por unanimidade e constitui anexo a
esta ata.
13 – Alterações números dois e três da Modificação ao Plano Plurianual de
Investimentos
O presidente colocou à discussão e votação as alterações números dois e três da
Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos. Os documentos foram
aprovados por unanimidade e constituem anexo a esta ata.
14 – Outros assuntos fora da ordem do dia.
O vogal Augusto Simões questionou o presidente acerca da mudança de posto de
trabalho da funcionária Ana Soares, da correta utilização do livro de ponto e ainda
sobre a alteração de alguns procedimentos administrativos. O Presidente explica
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estas alterações em nome da celeridade e eficiência do serviço com vista à sua
rápida desmaterialização e organização. Adianta que mais alterações virão,
nomeadamente uma maior divulgação da atividade da Junta e a elaboração do
Boletim da Freguesia. Durante a conversa colocou-se a questão da presença do
António Lima, que acompanha assiduamente as obras e serviços da Junta,
explicando o Presidente que, a seu pedido, o Senhor António Lima, membro da
Assembleia de Freguesia, colabora com o presidente na organização e execução
dos trabalhos do estaleiro. Relembra que tal situação foi comunicada na reunião
havida com todos os colaboradores da Junta, que teve lugar na sede pouco tempo
depois da primeira reunião do executivo. Mais esclareceu os presentes que é uma
colaboração totalmente graciosa.
De seguida o tesoureiro, Aurélio Gonçalves, informou o executivo sobre as
propostas relacionadas com o TPA já que, dada a diversidade de soluções, não é
fácil decidir pela proposta mais baixa. Foi deliberado procurar informações e
preços noutros bancos.
O vogal Carlos Antunes falou sobre a página da Freguesia, informando que foi
construída uma página temporária para alojar as atas e lembrou que a página
definitiva terá que contar com a colaboração de todos os elementos do executivo.
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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