ATA Nº 4
Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e treze, 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 - Obras e trabalhos feitos e previstos
04 – Informações do presidente
05 – Termo de entrega nº 91/13
06 – Pedido de parecer
07 - Tribunal Judicial da Lousã
08 – Corte/cedência de lenha
Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão:
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 do agrupamento de Escolas da Lousã para as atividades de
Comemoração do Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência a realizar
no dia três de dezembro pelas dez horas; convocatória da Aflopinhal para
Assembleia Geral a realizar no dia dezoito de dezembro pelas dezoito horas no
auditório da Biblioteca Comendador Montenegro.
03. Obras e trabalhos feitos e previstos
O presidente informou o executivo das obras e trabalhos realizados pelos
funcionários da junta durante o mês de novembro, nomeadamente da limpeza de
bermas, valetas e aquedutos realizadas em Alto do Padrão, Bairro dos Carvalhos,
Cabanões, Cabeço do Moiro, Casal do Espírito Santo, Codessais, Cova do Lobo,
estrada desde o estaleiro até à Fórnea de Cá, estrada desde o Padrão aos
Cômoros, Fórnea de Cá, Freixo, Gândara, Lagar Mirita Sales, Reguengas, Recinto
de Festas do Casal do Espírito Santo, Rogela, Padrão, Pegos, Poças, Prilhão,
Tapada de Fiscal, Tapada de Fiscal até ao Lagar Mirita Sales e Vale Pereira do
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Areal; limpezas com trator na estrada da Rogela/Aeródromo e na estrada do Casal
do Espírito Santo à Rogela; recolha de ramas e acácias na mesma estrada;
aplicação de herbicida em Marco do Espinho, Levegadas, Pegos, Ponte do Areal,
Vale Pereira do Areal, Cômoros, Srª das Barraquinhas, Poças, Póvoa da Lousã,
Ceira dos Vales, Cornaga, Rogela, Rua do Matadouro, Vale, Sarnadinha, da Flor
da Rosa até ao Boque, do Casal do Espírito Santo até Vilarinho; cortar, rachar e
arrumar lenha no estaleiro, queimar entulho no estaleiro, corte de acácias na zona
da Tapada de Fiscal, corte de acácias e eucaliptos no Alto do Padrão, entrega de
lenha nas EB1 da Lousã, Sta. Rita, Levegadas, Lagar Mirita Sales; reparação das
motosserras; lubrificação de máquinas e viaturas. Foram ainda agendadas as
limpezas a realizar no próximo mês.
04 - Informações do presidente
O presidente informa que reúne com o eleito Hélder Lourenço, do Partido Social
Democrata no próximo dia onze, dando assim cumprimento ao Estatuto da
Oposição.
05 - Termo de entrega nº 91/13
A Guarda Nacional Republicana, Posto Territorial da Lousã, entregou na Junta de
Freguesia a tampa do depósito de combustível de uma betoneira que tinha sido
apreendida para efeitos de inspeção judiciária, referente aos autos NUIPC
392/13.1 GBLSA, já que a mesma resultou negativa.
06 – Pedido de parecer
Presente pedido de parecer da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Serpins para organização do II Passeio TT no dia 08 de dezembro
tendo em conta que o percurso previsto passará por estradas florestais da
Freguesia, conforme informação constante no pedido. Foi deliberado emitir
parecer favorável, tendo em conta que consta a informação que os participantes
estarão obrigados a cumprir todas as regras de trânsito. Deverá ser garantida a
manutenção ou reparação posterior das vias utilizadas.
07 - Tribunal Judicial da Lousã
Recebida comunicação do Tribunal Judicial da Lousã referente ao beneficiário
António Luís da Piedade Rodrigues para cumprimento de pena de trabalho a favor
da comunidade, num total de noventa horas.
08 – Corte/cedência de lenha
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O presidente informou o executivo que foi solicitada autorização ao Instituto de
Conservação da Natureza e Florestas, em correio eletrónico dirigido à Engenheira
Lucília Mota, para o corte e remoção de acácias da zona de Alfocheira, área de co
gestão entre a Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira e o Estado,
com o objetivo de garantir a lenha necessária para o aquecimento das escolas da
freguesia, contribuindo também para a erradicação desta espécie invasora. No
ofício de resposta, foi recusada a pretensão por não haver instrumento legal que
permita ao Estado ceder, a qualquer título, material lenhoso com valor comercial,
independentemente do destinatário da cedência.
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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