ATA Nº 16
Aos quatro dias do mês de junho 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 – Pagamentos
07 - Ajustes
08 – Pedido de parecer
09 – Ocorrências A Minha Rua
10 – Medidas de trabalho a favor da comunidade
11 – Pedidos
12 – Acordo de capacitação
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 Irmandade de Nossa Senhora da Piedade para jantar convívio
realizado no dia dois; convocatória para reunião do Núcleo Técnico do Conselho
Local de Ação Social da Lousã realizado no dia três no auditório da Biblioteca
Municipal Comendador Montenegro; convocatória para reunião do Conselho
Municipal de Segurança a realizar no dia cinco no auditório da biblioteca.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa o executivo de que a IX Edição dos Jogos da
Freguesia, remarcados para o dia trinta, foram cancelados devido às condições
meteorológicas adversas. Acrescenta que o Filipe Paiva, arqueólogo inserido num
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projeto PAC, está a fazer trabalho de campo, levando a cabo pesquisas
arqueológicas no concelho, destinadas a conhecer melhor os antigos terraços
fluviais que apresentam maior potencial arqueológico. Este trabalho conta com o
apoio da Universidade de Coimbra e do DGPC. Levantada a questão da
colocação de herbicida, o presidente informa que foi entregue o pedido de
aplicação terrestre de produtos farmacêuticos em zonas urbanas acompanhado da
documentação necessária para a autorização e que agora aguarda resposta ao
mesmo. Acerca da questão já abordada da segurança dos açudes, informa que o
técnico que veio avaliar a situação adiantou que a água é pública mas que o leito
do rio é privado, informação que muito o intrigou. Os elementos do executivo
analisaram as obras possíveis a realizar no edifício sede, nomeadamente o
isolamento da varanda e abertura de vala na parte de trás do edifício para permitir
o escoamento das águas. Independentemente da viabilidade do edifício, a
intervenção tem mesmo que ser feita por uma questão de preservação do
património. Foi decidido pedir apoio para as obras à Camara Municipal da Lousã e
à Comissão de Coordenação.
04– Trabalhos feitos e a realizar
O presidente informou o executivo das obras e trabalhos realizados pelos
funcionários da junta durante o mês de maio. Chama a atenção para a dificuldade
em manter a freguesia toda limpa, devido às condições climatéricas adversas mas
também devido à grande área desta nova entidade.
05 – Participação em reuniões/atividades
Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e
atividades

enumeradas

de

seguida:

reunião

com

a

Associação

de

Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares (ADSCCL) no dia trinta e
convívio da Irmandade da Senhora da Piedade no dia dois.
06 – Pagamentos
Por informação do tesoureiro Aurélio Gonçalves, ficam registados na presente ata
os pagamentos feitos no mês de maio de dois mil e catorze: faturas 81030/2014 e
83565/2014 da Grenke no valor de seiscentos e quarenta e seis euros e setenta e
seis cêntimos (646,76€); Faturas 1197, 1206, 1205 e 1212 de Chen Changyu no
valor de dezasseis euros quarenta e cinco cêntimos (16,45€); Fatura 1/5886 de
Jorge Alexandre Correia Moita no valor de dez euros (10,00€); Fatura
14Q/0426219 de Securitas, Lda no valor de quarenta e um euros e doze cêntimos
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(41,12€); Fatura 6301/1719 dos CTT no valor de um euro e quarenta e cinco
cêntimos (1,45€); Fatura A560386887 da PT no valor de sete euros e sessenta e
um cêntimos (7,61€); Fatura 414/037587 do Lidl no valor de quatro euros e trinta e
três cêntimos (4,33€); Fatura 626 do Burgo, Lda no valor de quatrocentos euros
(400,00€); Faturas 134614590, 134761210 e 13377907 da Vodafone no valor de
oitocentos e quarenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos (844,64€);
Fatura 406 de Manuel Alexandre Rocha Neto no valor de vinte e sete euros e seis
cêntimos (27,06€); Fatura 152717 de Lapo e Temido no valor de dezoito euros e
setenta e cinco cêntimos (18,75€); Faturas 13/001070, 01/001592 e 10/017341 do
Continente no valor de quatrocentos e setenta e cinco euros e cinquenta e três
cêntimos (475,53€); Fatura 4791 de Tó dos Frangos no valor de vinte e seis euros
e quarenta e sete cêntimos (26,47€); Fatura 2014/1015 de adBOX, Lda no valor
de quinhentos e vinte e dois euros e setenta e cinco cêntimos (522,75€); Faturas
6155 e 6676 de Pedro Seco, Lda no valor de trezentos e vinte e nove euros e dois
cêntimos

(329,02€),

12/1917,12/1872,12/2263,12/2203,12/2193,12/2192,12/21/83

Faturas
de

Ferragens

e

Utilidades da Lousã, Lda no valor de mil e cinquenta e seis euros e quarenta e um
cêntimos (1056,41€); Faturas 2014/7302 e 2014/7139 de Cipabe no valor de
sessenta e um euros e oito cêntimos (61,08€); Fatura 338562 no valor de trinta e
nove euros e noventa e nove cêntimos (39,99€); Fatura 2395 de Mundial Max, Lda
no valor de quatro euros e cinquenta cêntimos (4,50€); Fatura 1/7270 de
Restaurante “A Copa” no valor de vinte e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos
(22,55€); Fatura 11587 de Galp energia no valor de cinquenta euros (50,00€);
Fatura 210339 de Edp Comercial no valor de oitenta e oito euros e quarenta e dois
cêntimos (88,42€); Faturas 6831, 6889, 6704, 6616, 6528, 9680, 0522, 5735,
0533, 9658, 9506, 5579, 9373, 8904e 1971 de Anibal Antunes Bandeira no valor
de oitocentos e trinta e oito euros e sessenta cêntimos (838,60€); Fatura 7/141750
de Agropeças, Lda no valor de quatro euros oitenta cêntimos (4,80€); Fatura 5885
de Isidoro Correia da Silva, Lda no valor de cento e doze euros e sete cêntimos
(112,07€); Fatura 40262 de Cabena, Lda no valor de duzentos e oitenta e oito
euros e noventa e três cêntimos (288,93€); Fatura 6571 de Pneusete, Lda no valor
de oitocentos e trinta e dois euros e oitenta e dois cêntimos; Faturas 4/130 e
4/116 de Maco-Plus, Lda no valor de mil cento e oitenta e um euros e setenta e
cinco cêntimos (1181,75€); Faturas 3561 e 3361 de Zurich no valor de trezentos e
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trinta e nove euros e quatro cêntimos (339,04€); Fatura 3931 de Liberty Seguros
no valor de setenta euros e treze cêntimos (70,13€); Fatura 4783 de Alves
Bandeira no valor de quinze euros e nove cêntimos (15,09€); Fatura 29/2014 de
Inmovel no valor de cinco mil euros (5.000€). O valor total das faturas é de doze
mil quinhentos e quarenta e cinco euros e trinta cêntimos (12545,30€).
07 – Ajustes
Foram apresentados pelo presidente e analisados processos de ajuste direto,
nomeadamente os ajustes número trinta e dois feito à empresa Sobreira Lar; trinta
e três feito à empresa XPis; trinta e quatro feito à empresa DB Bio Pack; trinta e
cinco feito à empresa Maco Plus e quarenta feito à empresa Gráfica Mirancorvo,
mediante orçamentos apresentados.
08 – Pedidos de parecer
Neste período foram emitidos três pareceres como se enumera de seguida. O
primeiro sobre o pedido efetuado pela Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Serpins, para a organização, no dia 10 de junho de 2014, de um
Passeio de Bicicletas. O passeio tem o seu início previsto para as 09.00, não tem
índole competitiva e decorre em estradas municipais devidamente assinaladas no
mapa que acompanha o pedido. O segundo foi solicitado pela Associação
Desportiva Serpinense para a realização, no dia 08 de junho, de um passeio de
BTT. O passeio terá início às 08h30 e final às 13h00 no Pavilhão Gimnodesportivo
de Serpins e contará com a participação de setenta participantes. Solicitam
autorização de circulação do referido evento em percurso assinalado na
cartografia junta ao pedido. O terceiro sobre o pedido efetuado através do sector
de Desporto da CML, via email, para a realização, no dia 07 de junho de 2014, de
um passeio de bicicleta, por parte da Liga Portuguesa Contra o Cancro em
parceria com a Activar. O passeio tem início previsto pelas 16.00 e términus pelas
19.00, com partida e chegada do Parque Municipal de Exposições, prevendo-se a
participação de cerca de cem pessoas. O percurso é o indicado no mapa que
acompanha o pedido. 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 causados, deliberou emitir parecer
favorável aos mesmos.
09 – Ocorrências A Minha Rua
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Neste período foram analisados e reencaminhados ou resolvidos três ocorrências
apresentadas no Portal A Minha Rua.
10 – Medidas de trabalho a favor da comunidade
Foi ratificada a decisão do Presidente de aceitar o pedido de colaboração do IRS,
Equipa Baixo Mondego 1, na medida de substituição da multa por dias de
trabalho, num total de setenta horas, em que foi condenado o arguido Ricardo
Nuno Cação Fernandes. O referido tinha já cumprido pena semelhante sem
qualquer problema.
11 – Pedidos
Recebido mail dos Centros de Atividades de Tempos Livres da ARCIL solicitando
a possibilidade de utilização do Campo de Jogos e respetivos WC, junto à EB de
Vilarinho para a concretização de atividades de exterior de índole desportiva, a
realizar nos dias quinze e dezasseis de julho pelos Centros de ATL,
respetivamente, no dia quinze pelas crianças dos CATL de Santa Rita e Foz de
Arouce e, no dia dezasseis, pelas crianças dos CATL do Freixo e Fontainhas.
Deliberado dar autorização.
12 – Acordo de capacitação
O presidente apresentou ao executivo a possibilidade de assinar um acordo de
capitação com a ADSE – Direção Geral de Proteção Social, ao abrigo do artigo
64º do decreto-lei nº 118/83 de 25 de fevereiro. O presidente explicou os termos e
as condições que o referido convénio implica, bem como as despesas mensais.
Deliberado pedir a adesão ao referido acordo.
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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