ATA Nº 35
Aos quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, 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 – Pedidos
08 – Ajustes
09 – Assalto ao estaleiro
10 – Processo em Tribunal do Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de
Vilarinho
11 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário
12 – Complexo da Igreja e Cemitério de Vilarinho – águas pluviais
13 – Mostra de Atividades Juvenis da Semana da Juventude e da Floresta
14 – Jogos da Freguesia
15 – Participação em Certames
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 Junta de Freguesia de Serpins para a inauguração do monumento
alusivo aos “500 anos do Foral Manuelino da Vila de Serpins”, no dia vinte e oito de
fevereiro; convite do Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes,
e da chefe do consórcio da Iniciativa para a Economia Cívica, Maria do Carmo
Marques Pinto, para a cerimónia pública de assinatura dos acordos para a
constituição das Instituições para a Economia Cívica Portugal, no dia vinte e cinco
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de fevereiro, no Fundão; convite da Direção do Clube Académico das Gândaras
para o jantar de Gala do quinquagésimo oitavo aniversário do Clube Académico
das Gândaras; convite da Academia de Teatro da Lousã para a apresentação da
peça “Sabes que a chuva molha?” no dia oito de março no Centro Cultural de
Poiares; convite da Escola do Riso para a promoção do Yoga do riso e criação de
um evento sobre o riso.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa o executivo que no dia onze se irá realizar uma
assembleia participativa do Orçamento Participativo Jovem na Escola Conde de
Ferreira pelas dezassete horas e trinta minutos. Informa ainda que recebeu um
pedido do Instituto de Reinserção Social para a prestação de trabalho comunitário
do beneficiário Manuel Martins Alves, num total de oitenta horas. Este pedido não
pode ser aceite uma vez que já temos um beneficiário a cumprir trabalho
comunitário e não temos condições para receber mais.
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: reunião do Plano Municipal para a Integração
dos Imigrantes, no dia vinte e quatro; Gala do quinquagésimo oitavo aniversário do
Clube Académico das Gândaras, e inauguração do monumento alusivo aos
quinhentos anos do Foral Manuelino de Serpins, ambos no dia vinte e oito de
fevereiro; almoço convívio do trigésimo primeiro aniversário do Núcleo Sportinguista
da Lousã no dia um; reunião com o professor Mário Maia para preparação dos
Jogos da Freguesia no dia três. No dia dois deste mês o executivo da Câmara
Municipal reuniu na delegação de Vilarinho, descentralizando a sua reunião
ordinária. No final os elementos dos executivos da Câmara e da Junta visitaram
obras em curso na área geográfica de Vilarinho.
06 – Pagamentos
O tesoureiro Aurélio Gonçalves deu informação das faturas pagas durante o mês
de fevereiro, a saber: transferência para Securitas Direct no valor de quarenta e
dois euros e setenta e oito cêntimos (42,78€); fatura nº 62 de TopSolutions no valor
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de mil quinhentos e quarenta e oito euros e trinta e dois cêntimos (1.548,32€);
fatura nº17 de Sétima Geração Unipessoal, Lda. no valor de mil cento e oitenta e
cinco euros e trinta cêntimos (1.185,30€); fatura nº19888 de EDP no valor de
setenta euros e vinte e um cêntimos (70,21€): fatura nº13165 de Bota Chave no
valor de dezassete euros (17,00€); faturas nº 97 e 84 de Malta e Pinto no valor de
oitocentos e oitenta e dois euros e quatro cêntimos (882,04€); faturas nº3275 e
3183 de VerdeClick – Soluções Energéticas, Lda. no valor de quarenta e sete euros
e trinta cêntimos (47,30€); fatura nº143609 de José Garcia, Lda. no valor de mil
trezentos e nove euros e cinquenta e um cêntimos (1.309,51€); faturas nº2192,
1707 e 1202 de Aníbal Antunes Bandeira, Lda. no valor de cem euros (100,00€);
fatura nº63 de Cooperativa Agrícola da Lousã no valor de cinco euros e cinquenta
cêntimos (5,50€); fatura nº 144 de PT Empresas, S.A no valor de quarenta e quatro
euros e sessenta e seis cêntimos (44,66€); fatura nº34 de Lousanfer, Lda. no valor
de três euros e dezassete cêntimos (3,17€); recibo nº264 de Centro Ortopédico e
Dietético Tivoly, Lda. no valor de quinhentos euros (500,00€); recibos de A Serrana
– Mediadora de Seguros no valor de mil duzentos e noventa e oito euros e oitenta e
oito cêntimos (1.298,88€); recibo nº 57 de Montanha Clube – Secção de Judo no
valor de cem euros (100,00€) e fatura nº 8243 de Grenke Renting S.A no valor de
trezentos e cinquenta e seis euros e noventa e sete cêntimos (356,97€).
No valor total de sete mil quinhentos e onze euros e sessenta e quatro cêntimos
(7.511,64€).
Mais informa que foi pago à Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira o
valor de quatro mil e oitocentos euros (4.800,00 €) como comparticipação pelos
serviços de manutenção e limpeza de vias e caminhos diversos efetuados por esta
entidade.
07 – Pedidos
Foi analisado o pedido da GCL – Associação Cultural do Grupo de Concertinistas
da Lousã de cedência de cadeiras para espetáculo a realizar na Nave de
Exposições no dia vinte e dois de março. Foi autorizada a cedência. No âmbito da
colaboração habitual com as outras Juntas de Freguesia, foi cedida à Junta de
Freguesia das Gândaras a máquina retro escavadora e uma viatura de transporte
no dia vinte e um de fevereiro. Analisado pedido dos proprietários dos viveiros dos
Cômoros para limpeza e desobstrução do regadio porque as suas terras estão
constantemente inundadas causando graves prejuízos. Deliberado limpar e reabrir
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a vala do regadio na Rua José Carranca Redondo para que a água possa escoar
para o rio. Presente ainda pedido do senhor Francisco Mota Maria, residente na
Rua da Quinta, em Vale de Nogueira, para remoção de pedras e terra de um
caminho de acesso a terrenos agrícolas bem como para a construção de muro de
suporte. Deliberado colaborar na remoção de terras e ceder algum material para o
muro.
08 – Ajustes
Foi apresentado pelo presidente e analisado o processo de ajuste direto, número
cinco à Cooperativa Agrícola do Concelho da Lousã C.R.L, mediante orçamento
apresentado.
09 – Assalto ao estaleiro
O Presidente dá conta do assalto ocorrido no estaleiro entre os dias vinte e oito de
fevereiro e dois de março. Não houve qualquer indício de arrombamento ou entrada
forçada mas desapareceu material e ferramentas pertencentes à Junta de freguesia
e aos Baldios de Alfocheira, nomeadamente três motosserras. Foi feita participação
à GNR (processo 51/15.0 6BLSA) e à companhia de seguros.
10 – Processo em Tribunal do Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de
Vilarinho
O presidente informa que no passado dia vinte e cinco de fevereiro esteve na
audiência de julgamento no processo que o Conselho Diretivo dos Baldios da
Freguesia de Vilarinho moveu contra o Sr. José dos Santos Casimiro Júnior.
11 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter
temporário pela Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco
Lugares (ADSCCL) para realização de demonstração mensal de artesanato amador
na Praça Carlos Reis nas datas indicadas no pedido. A licença foi passada com a
isenção conferida às coletividades.
12 – Complexo da Igreja e Cemitério de Vilarinho – águas pluviais
Em relação à questão da estrada que dá acesso à variante a partir do cemitério de
Vilarinho, já analisada em reunião anterior, o Presidente informa que enviou oficio
ao Presidente da Câmara a alertar para o perigo de derrocada do muro de suporte
da estrada devido à passagem das águas, devidamente documentado com
fotografias. Enviou ainda proposta de orçamento para a realização da obra. Mesmo
assim, e face à necessidade de atuação rápida, foi decidido assumir a realização
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da obra no mais breve espaço de tempo, ficando acordado com o fornecedor o
faseamento do pagamento.
13 – Mostra de atividades Juvenis da Semana da Juventude e da Floresta
Em resposta ao convite da Câmara Municipal, foi decidido participar na Mostra de
Atividades Juvenis da Semana da Juventude e da Floresta a realizar de treze a
quinze de março na Nave de Exposições. O tema a apresentar terá a ver com a X
Edição dos Jogos da Freguesia, estando prevista a realização de momentos de
animação com jogos tradicionais.
14 – Jogos da Freguesia
A secretária faz o ponto de situação da realização da X edição dos Jogos da
Freguesia. A atividade está marcada para o dia vinte e nove de maio de manhã no
Estádio Municipal de Rugby José Redondo e a formação será realizada na Escola
Profissional no dia dezassete de abril. Uma vez que, à exceção de Serpins, todas
as crianças do primeiro ciclo estão em escolas da freguesia, foi levantada a
possibilidade de convidar estas crianças para participarem. Em reunião havida com
o professor Mário Maia, foi também estudada a possibilidade de organizarmos uma
conferência sobre jogos tradicionais, também como modo de comemorar os dez
anos da atividade.
15 – Participação em Certames
No seguimento de proposta do grupo do Partido Social Democrático, incluída no
Plano de Atividades para o presente ano, foram solicitados orçamentos para
participação na Expofacic, em Cantanhede para a Feira Nacional de Agricultura em
Santarém.
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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