ATA Nº 41
Aos vinte dias do mês de maio 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 – Ajustes
08 – Pedidos
09 – Pedidos de parecer
10 – Subsídios
11 – Processo de Vale de Neira
12 – Comunidade para a Economia Cívica
13 – X jogos da Freguesia
14 – Reunião na CCDRC
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 o jantar convívio a
realizar no dia dezoito pelas dezanove horas bem como para agradecer toda a
colaboração prestada; convite da ADRAS (Associação Didáctica e Recreativa Arte
e Saber da Lousã) para assistir à peça "O Costa d'África" que esta associação vai
levar à cena no dia dezasseis de maio no Cineteatro da Lousã pelas vinte e uma
horas e trinta minutos; pedidos de divulgação da AESL para workshop no âmbito
das alterações fiscais a realizar no dia vinte no auditório da Biblioteca e da Escola
Profissional da Lousã da oferta formativa para o próximo ano letivo; convite do
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executivo da Freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermio para visita à Feira da
Aldeia de Casal de Ermio a realizar no dia dezasseis pelas dez horas; pedido de
divulgação da ADSCCL para ação de formação MotivAção do projeto RedeCool
Emprego; mail da ANAFRE com confirmação da inscrição da freguesia; convite da
Lousitânea – Liga de Amigos da Serra da Lousã para a III Conferência sobre a
Serra da Lousã – Estatutos de Proteção e Valorização Patrimonial, a realizar no dia
cinco de junho na Lousã; convite da ANAFRE para a conferência “As Freguesias no
Estado de Direito Democrático” a realizar no dia dois de junho na Sala do Senado
da Assembleia da República.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa o executivo que estão a ser enviados ofícios às
empresas e demais entidades do concelho para apresentar a Conferência
Internacional sobre os Jogos Tradicionais a realizar no final do mês de outubro,
bem como para solicitar apoio para a realização do referido evento. Mais informa
que, no âmbito da política de contenção de custos, foi pedida reunião à empresa à
qual foram contratados os serviços de telecomunicações.
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: atividade “Caça Mimosas” com a Lousitânea e
a Escola Secundária da Lousã, no dia sete; Procissões em honra da Nossa
Senhora da Piedade; reunião com o professor Mário Maia sobre os Jogos da
Freguesia, no dia doze; reunião na CCDRC e jantar convívio da Irmandade de
Nossa Senhora da Piedade no dia dezoito.
06 – Pagamentos
O tesoureiro Aurélio Gonçalves informa que, durante o mês de maio, foi pago à
Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira o valor de sete mil e
quinhentos euros (7.500,00 €) como comparticipação pelos serviços de
manutenção e limpeza de vias e caminhos diversos efetuados por esta entidade.
07 – Ajustes
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Foi apresentado pelo presidente e analisado o processo de ajuste direto número
oito à empresa Isidoro Empreiteiros, mediante orçamento apresentado.
08 – Pedidos
Presente o pedido da Sociedade Columbófila Lousanense para limpeza do espaço
envolvente à sede. Analisado o pedido do munícipe Fernando Santos para
alargamento de caminho público de acesso a terrenos agrícolas em Tapada de
Fiscal, Vilarinho. Para esse efeito, o referido caminho terá que ser alargado para
terrenos privados, o que carece de autorização dos proprietários. Deliberado tentar
falar

com

os

proprietários

e

depois

decidir

em

conformidade.

Analisado ainda o pedido de Glória Manuela da Conceição Costa, residente no
lugar do Padrão, que solicita a contribuição da Junta de Freguesia de blocos para a
construção de um muro para suportar terras confinantes com caminho
que resultou de uma doação da requerente para o alargamento de uma estrada no
lugar do Padrão. Refere que a construção de um murro é inevitável já que a terra
não se segura. Deliberado reunir com a munícipe e ver o que é possível atribuir.
09 – Pedidos de parecer
Neste período foram emitidos dois pareceres. O primeiro sobre o pedido efetuado
pelo Montanha Clube – Secção de Caminheiros, para a organização no dia treze de
junho da XV Descida Noturna de Caminheiros da Serra da Lousã. Solicita
autorização de circulação do referido evento em percurso assinalado na cartografia
junta ao pedido. O segundo sobre o pedido efetuado através do sector de Desporto
da CML, via email, para a organização no dia trinta e um de maio de um passeio
pedestre organizado pelo Grupo Desportivo Arouce Praia. A referida caminhada,
que conta com cerca de sessenta pessoas, terá início pelas oito horas, terminando
pelas treze horas, de acordo com o percurso 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 – Subsídios
Analisado o pedido de contributo da Secção de Caminheiros do Montanha Clube
para a organização da XV Descida Noturna no dia treze de junho, pelas vinte horas,
evento reconhecido a nível nacional e com considerado aumento de participações.
Deliberado oferecer os sacos de papel para entregar o reforço alimentar aos
participantes.
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11 – Processo de Vale de Neira
Em relação ao processo nº 244/09.0TBLSA.C1, foi recebida cópia do acórdão
proferido pelo Tribunal da Relação de Coimbra que julgou o recurso interposto e
manteve a decisão recorrida.
12 – Comunidade para a Economia Cívica
Recebido email da Câmara Municipal com resumo da primeira reunião do grupo e
com a marcação para a próxima reunião, a realizar no dia vinte e seis de maio,
pelas quinze horas, no auditório da Biblioteca Municipal da Lousã.
13 – X Jogos da Freguesia
A secretária informa o executivo acerca da organização dos Jogos da Freguesia,
nomeadamente de reuniões havidas com o professor Mário Maia, com os
professores Ana Rosa Jaqueira e Paulo Araújo, na Escola Profissional da Lousã, no
Agrupamento de Escolas e na GNR. O Presidente informa que contactou o
Presidente da Junta de Freguesia de Serpins no sentido das crianças da escola de
Serpins poderem também participar na atividade já que é a única escola que não
está abrangida pela área da freguesia.
14 – Reunião na CCDRC
Em reunião havida com o engenheiro Eugénio Santiago, da CCDRC, fomos
informados de que a nova entidade Freguesia de Lousã e Vilarinho não pode
concorrer ao programa de recuperação das sedes de freguesia porque as extintas
freguesias de Lousã e Vilarinho já beneficiaram do mesmo projeto há cerca de
trinta anos.
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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