ATA Nº 20
Aos dezasseis 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 – Pedidos
07 – Ajustes
08 – Atividades ruidosas
09 – Pedido de parecer
10 – A Minha Rua
11 – 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
convite para a reunião do Plenário do Conselho Local de Ação Social da Lousã a
realizar no dia vinte e um de julho, pelas dezasseis horas e trinta minutos, no
auditório da Biblioteca Municipal; do GERL para almoço dos Concertinistas e
Artesãos no dia vinte e sete, pelas doze horas e trinta minutos, no Lagar Mirita
Sales e para a Xistart VII Mostra de Produtos Endógenos – Aldeias do Xisto; Gruta
– Grupo de Caminheiros terras d´ Arunce Lousã para almoço convívio a realizar
no dia seis nas Ermidas da Senhora da Piedade, pelas treze horas, no final da III
Caminhada Solidária.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa o executivo que deu início ao processo de
denúncia do regime de associação, de acordo com o Artº. 37º da Lei 68/93 de
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04/09, da Lei dos baldios, em relação aos Baldios de Alfocheira. Assim, foi já
enviada carta para a Ministra da Agricultura e do Mar com o pedido referido acima.
Neste processo, realçou a colaboração da direção dos Baldios de Vilarinho, na
pessoa do senhor Luís Trota. Por informação do presidente, foi discutida
autorização de pagamento aos Baldios de Alfocheira e de Vale de Neira, para que
estas entidades possam fazer face aos compromissos assumidos. Foi, assim
autorizado o pagamento aos Baldios de Vale de Neira no valor de dois mil e
quinhentos euros (2.500,00 €) e aos Baldios de Alfocheira no valor de cinco mil
euros.
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: encerramento do Summer Cup no dia seis;
almoços convívio da Associação de Caçadores e do Gruta – Grupo de
Caminheiros Terras d´Arunce Lousã realizados no mesmo dia; almoço convívio do
Grupo Etnográfico de Vilarinho no dia doze.
06 – Pedidos
Foi analisado e agendado o pedido de limpeza do leito da Ribeira de Fiscal, nas
represas que se situam na área do Ecomuseu Serra da Lousã – Pólo de
Gastronomia/ Lagar Mirita Sales apresentado pelo GERL.
07 – Ajustes
Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto,
número quarenta e um feito à empresa Cabena, Lda.; quarenta e dois feito à
empresa Electroauto da Lousã, Lda. e quarenta e três feitos à empresa Ferragens
Lopes e Lopes, Lda., mediante orçamento apresentado.
08 – Atividades ruidosas
Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de carácter
temporário pela Associação Recreativa e Cultural de Vale de Maceira para festa
popular a realizar entre os dias um e quatro de agosto. A licença foi passada com
a isenção conferida às coletividades, chamando a atenção para o facto de ter que
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ser requerida Licença Especial de Ruído a emitir pelo Presidente da Câmara
Municipal da Lousã.
09 – Pedidos de parecer
Neste período foi emitido um parecer 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. 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 ao mesmo.
10 – A Minha Rua
Neste período, foram recebidas e devidamente encaminhadas/resolvidas duas
ocorrências no portal A Minha Rua.
11 – Editais
O presidente informa que foi passado, e afixado nos locais do costume, um edital
acerca da limpeza no Rio Ceira. Este edital torna público que, para garantir as
condições de escoamento dos caudais líquidos e sólidos em situações
hidrológicas normais ou extremas, irá ser feita limpeza e desobstrução do rio
Arouce entre a Póvoa da Lousã e o limite da freguesia, bem como a parte final das
linhas de água que nesse troço afluem. Estes serviços serão feitos pela empresa
Lavrimadeiras e trata-se de uma incitativa conjunta com as Juntas das Gândaras e
Foz e de Arouce e Casal de Ermio.
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.

88

