ATA Nº 6
Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, 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 – Informações do presidente
04 – Obras feitas e a realizar
05 – Participação em reuniões
06 – Pagamentos
O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes.
01 – Participação do público
Não havendo público presente, passou-se de imediato ao ponto dois da ordem do
dia.
02 – Correspondência
O presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de
convite da Prado – Cartolinas da Lousã, SA para “Almoço de Reis” a realizar no
dia sete de janeiro pelas treze horas, no Hotel Melia Palácio da Lousã e de
convocatória para a reunião do Plenário do Conselho Local de Ação Social da
Lousã a realizar no dia oito de janeiro pelas quinze horas no Auditório da
Biblioteca Municipal Comendador Montenegro.
03 - Informações do presidente
Foi novamente levantada a questão das infiltrações de água e humidade no
edifício da junta, situação agravada pela inundação ocorrida hoje mesmo e que
causou alguns prejuízos, nomeadamente no atendimento aos munícipes que
esteve suspenso durante toda a manhã. Todo o edifício tem problemas estruturais
que deveriam ser resolvidos com urgência, sob pena de se deteriorar
irremediavelmente. Foi deliberado pedir o apoio da Camara Municipal para tentar
resolver estas questões.
04 – Obras feitas e a realizar
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Devido ao mau tempo, foi feito o levantamento dos pontos críticos da freguesia a
ter em especial atenção e cuidado em período de intempéries. O presidente
informou o executivo das obras e trabalhos realizados pelos funcionários da junta
durante o mês de dezembro, nomeadamente da limpeza de bermas, valetas e
aquedutos em zona da Flor da Rosa, Fiscal e Sarnadinha, zona do estaleiro em
direção à Fórnea de Cá, do Padrão aos Cômoros, estrada de São Bento, entre o
Casal do Espírito Santo e Vilarinho, Areias Novas, Casal dos Rios, Cabeço do
Moiro, Casal da Póvoa, Cova do Lobo, Fórnea de Cá, Lagar Mirita Sales, Marco
do Espinho, Poças, Porto da Pedra, Póvoa da Lousã, Ramalhais, Vale Neira;
limpeza de valetas e aquedutos devido ao mau tempo na zona alta da freguesia,
na zona baixa da freguesia, Póvoa, Alfocheira, Arinto, Casal do Espírito Santo,
Ceira dos Vales, Levegadas, Marco do Espinho, Padrão, Pegos, Vale Maceira e
Vilarinho; desentupir valetas na zona de Fiscal; limpezas com trator na zona das
Poças/Ramalhais, trabalho com trator e máquina da Câmara da Lousã na Póvoa,
Vale Neira e no estaleiro; reparação de aquedutos nos Pegos e em Ceira dos
Vales; cortar, rachar e arrumar lenha no estaleiro, entrega de lenha na EB1 de
Sta. Rita, Escuteiros da Lousã (Candal), EB1 das Levegadas, cortar eucaliptos
para reparação do barracão da lenha no estaleiro; limpeza e remoção de lixo e
entulho no Lagar Mirita Sales, Poças, Cova do Lobo, Eira de Calva, Vale Neira,
Cornaga, Ramalhais e Poças; colocação de gambiarras na Junta de Freguesia da
Lousã e Vilarinho; descarregar blocos de cimento no estaleiro; lubrificação de
máquinas e viaturas.
05 – Participação em reuniões
Devido à época natalícia, os membros do executivo da junta participaram na festa
de Natal da ADSCCL e também na realização da festa de Natal de Vilarinho.
06 – Pagamentos
Por informação do tesoureiro Aurélio Gonçalves, ficam registados na presente ata
os pagamentos feitos no mês de dezembro do ano de dois mil e treze: fatura
0000156973/2013 da Grenke no valor de cento e quarenta e sete euros e
sessenta e seis cêntimos (147,66 €); fatura 2013004805 da Estrela da Sorte, no
valor de cinco euros e oitenta e cinco cêntimos (5,85 €); fatura 10100001097 de
Chen Changyun no valor de dois euros e sessenta cêntimos (2,60 €); recibo 0083
da Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira no valor de quatro mil e
quinhentos euros (4.500,00 €); fatura 731 de João Carinhas Simões, no valor de
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sessenta e um euros e cinquenta cêntimos (61,50 €); fatura 1/679 da Cooperativa
Agrícola da Lousã, no valor de doze euros (12,00 €); fatura 999 da Astel, no valor
de cento e cinco euros e dezanove cêntimos (105,19 €); fatura 74665 de Deborla,
no valor de duzentos euros e vinte e oito cêntimos (200,28 €); fatura 129376996
de Vodafone, no valor de cinquenta e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos
(54,44 €); fatura 486 de Lousanfer, no valor de cinquenta e quatro euros (54,00 €);
recibo 2/2013 de António Rodrigues, no valor de quatro mil euros (4.000,00 €);
recibo 108 de Associação Sociedade São Vicente de Paulo, no valor de
quinhentos euros (500,00€); fatura 2 de Jorge Manuel Rodrigues Gonçalves, no
valor de noventa euros (90,00 €); faturas 236 e 237 de Centro Diety, no valor mil
seiscentos e vinte e sete euros (1.627,00€) e quinhentos e nove euros (509,00€)
respetivamente. O valor total dos pagamentos foi de onze mil, oitocentos e
sessenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos (11.869,52 €). O tesoureiro
deu ainda informação de que no mês de dezembro foram aprovadas despesas
médicas à funcionária Ana Soares no valor total de sessenta e quatro euros e
trinta e três cêntimos (64,33 €).
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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