ATA Nº 19
Aos dois dias do mês de julho 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 – Atividades ruidosas
09 – Pedido de parecer
10 – Despesas médicas
11 – Medidas RSI
12 – Projeto Voltar à Terra
13 - Modificação do Orçamento Despesa e do Plano Plurianual de Investimentos
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 Associação Recreativa e Cultural de Vale de Neira para a festa a
realizar na aldeia nos dias vinte e seis e vinte e sete de julho, solicitam ainda a
limpeza do terreno envolvente à Associação; convite do Rancho Infantil
Estrelinhas da Ponte do Areal para almoço convívio comemorativo do 37º
aniversário, a realizar no dia vinte de julho.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa o executivo que o encontro de parapente
previsto para os dias vinte e um e vinte e dois de junho teve que ser cancelado
porque as más condições atmosféricas não permitiram a realização dos voos.
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Procedeu-se à assinatura do protocolo, de acordo com o previsto. O presidente
destaca ainda a participação da freguesia na feira anual de S. João, agradecendo
o trabalho e empenho dos colaboradores que asseguraram o funcionamento do
stand. Considera que os objetivos foram cumpridos já que se conseguiu uma boa
divulgação dos trabalhos da junta de freguesia e do projeto Abrigar o Futuro. Dá
ainda conta que recebeu informação da Câmara Municipal com os dias de
máquina atribuídos à freguesia.
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 Feira Anual de S. João e
Jantar comemorativo do 40º aniversário do Rugby Clube da Lousã no dia vinte;
assinatura do protocolo relativo à Escola de Parapente no dia vinte e um; Gala
Lausus do Feriado Municipal no dia vinte e quatro; conferência de imprensa de
apresentação da XIV edição do Summer Cup no dia vinte e seis; Assembleia de
Freguesia no dia vinte e sete; encerramento da atividade Dou Mais Tempo à Vida,
da Liga Portuguesa Contra o Cancro no dia vinte e oito; lançamento da primeira
pedra do Centro Paroquial no dia vinte e nove.
06 – Pagamentos
O tesoureiro Aurélio Gonçalves deu informação das faturas pagas durante o mês
de Junho, a saber: fatura 7/140900 de Agropeças do Centro, Lda., no valor de oito
euros e setenta e cinco cêntimos (8,75€); faturas 14285 e 13575 da Fresoft no
valor de mil cento e setenta euros e setenta e um cêntimos (1170,71€); fatura
1764/2014 da Grenke no valor de trezentos e cinquenta e seis euros e noventa e
sete cêntimos (356, 97€); fatura 047 de Montanha Clube no valor de cem euros
(100,00€); faturas 3276, 5217, 1476 e 1651 de EDP no valor de quatrocentos e
vinte e três euros e oitenta e quatro cêntimos (423,84€); faturas 1227, 1214, 1220
e 1237 de Chen Changyu no valor de vinte e quatro euros e setenta e cinco
cêntimos (24,75€); fatura 6201 de Jorge Alexandre Correia Moita (Florista
Flormila) no valor de vinte euros (20,00€); fatura 21916 e 21949 de Aníbal Antunes
Bandeira, Lda. no valor de cinquenta e cinco euros (55,00€); fatura 30 de Rui
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Alexandre Marques Gonçalves no valor de quatrocentos e noventa euros
(490,00€); fatura 993 de António Henrique Fontes no valor de quatrocentos e
noventa euros (490,00€); fatura A563034832 da PT no valor dois euros e sessenta
cêntimos (2,60€); fatura 3/57 de JML no valor de quatrocentos e cinquenta e três
euros e noventa e nove cêntimos (453,99€); fatura 27037 de Lidl no valor de cinco
euros e setenta e dois cêntimos (5,72€); fatura 10112 de Estrela Azul no valor de
dezoito euros (18,00€); faturas 12/2064 e 12/2068 de Ferragens e Utilidades da
Lousã de Lopes & Lopes, Lda no valor de treze euros e quarenta e três cêntimos
(13,40€); fatura 6343 e 787014 de Vodafone no valor de quatrocentos e cinquenta
e um euros e cinquenta e oito cêntimos (451,58€); fatura 9682 de Cipabe no valor
de trinta euros e cinquenta e quatro cêntimos (30,54€); fatura 6305/7 de CTT no
valor de duzentos e trinta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos (239,85€), no
valor total de quatro mil trezentos e cinquenta e cinco euros e setenta cêntimos
(4355,70€).
07 – Ajustes
Foram apresentados pelo presidente e analisados processos de ajuste direto,
nomeadamente os ajustes número trinta e nove à empresa Isidoro Correia da
Silva, mediante orçamento apresentado.
08 – Atividades ruidosas
Neste período foram solicitadas as seguintes licenças para atividades ruidosas de
carácter temporário: Liga Portuguesa Contra o Cancro para realização de baile no
Pátio da Filarmónica Lousanense no dia vinte e um de junho, de percurso em
caminhada entre a Sociedade Filarmónica Lousanense e a Nave de Exposições e
de festa popular a realizar no parque exterior da Nave de Exposições, ambos no
dia vinte e oito de junho; Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Lousã e
Vilarinho para realização de festa popular na Praça Cândido dos Reis no dia doze
de julho; Cláudia Isabel Serra Martins para realização de festa popular em terreno
vedado junto à Rua Dr. José Pinto de aguiar entre os dias vinte e cinco e vinte e
oito de julho; Lousã Volley Clube para a realização de Festa Popular na Escola
Secundária da Lousã entre os dias dois e seis e na Nave de Exposições no dia
cinco de julho. As licenças pedidas (exceto a passada a Cláudia Martins) foram
passadas com a isenção conferida às coletividades, chamando a atenção para o
facto de ter que ser requerida Licença Especial de Ruído a emitir pelo Presidente
da Câmara Municipal da Lousã.
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09 – Pedidos de parecer
Neste período foram emitidos dois pareceres. O primeiro sobre o pedido efetuado
pelo GOAL – Grupo Operacional de Airsoft da Lousã, para a organização nos dias
dezanove, vinte e vinte e um de setembro do “Encontro Nacional de Airsoft”, com
cerca de cento e vinte pessoas, no Casal da Silveira. O terreno de jogo está
identificado nos mapas enviados em anexo ao pedido. O segundo foi efetuado
através do sector de Desporto da CML, via email, pelo GRUTA (Grupo de
Caminheiros Terras d´Arunce – Lousã), para a organização no dia 06 de julho de
2014 da IIIª Caminhada Solidária, com cerca de 120 participantes. A caminhada
tem início no Castelo, pelas 08.30h, e final previsto para o mesmo local às 13.00
h, de acordo com traçado que consta do anexo ao 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 aí causados, deliberou emitir parecer favorável aos mesmos.
10 – Despesas médicas
Por informação do tesoureiro Aurélio Gonçalves, ficam registados na presente ata
os pagamentos feitos à funcionária da Junta, Ana Soares, no valor de cento e
vinte e quatro euros e oito cêntimos (124,08 €).
11 - Medidas RSI
Recebido pedido do Dr. Luís Leite, do Instituto de Reinserção Social, com
solicitação de apoio na execução da Medida de Trabalho a Favor da Comunidade
dos arguidos: Armando Rafael Duarte Candeias, num total de seiscentas e
sessenta horas. Aguarda-se deliberação do Tribunal para que o arguido possa
iniciar a sua prestação de trabalho.
12 – Projeto Voltar à Terra
No âmbito do Projeto Voltar à Terra foi analisada uma fatura de material para
reparação de regadio no Prilhão. O trabalho foi feito pelo munícipe que solicita o
pagamento das manilhas uma vez que tem dificuldades económicas para suportar
a despesa em questão. Assim, foi deliberado pagar a fatura apresentada, no valor
de cento e trinta e sete euros e setenta e seis cêntimos (137,76 €), referente à
obra em questão.
13 - Modificação do Orçamento Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos

84

O presidente colocou à discussão e votação a alteração número sete da
Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de três mil e trezentos e
cinquenta euros (3.350,00€) e a alteração número seis ao Plano Plurianual de
Investimentos. Os documentos foram aprovados por unanimidade e constituem
anexo a esta ata.
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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