ATA Nº 61
Aos dezassete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, 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, Augusto Manuel Fernandes Simões, António de Fátima Lima
Gonçalves e Liliana Marcela Moreira Simões, 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 – A Minha Rua
07 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
08 – Pedidos de parecer
09 – Aviso
10 – Subsídios
11 - Pedidos
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
ofício da Dueceira acerca dos serviços de apoio disponibilizados na qualidade de
gestora operacional da Bolsa Nacional de Terras; convite da Junta de Freguesia de
Serpins para as comemorações do Dia da Freguesia a realizar no dia vinte e oito;
pedido da Filarmónica Pampilhosense para divulgação do seu cartaz promocional;
convite da Activar para ida a Lisboa à cerimónia de assinatura do protocolo do
projeto Escolhas 6ª geração; mail da Activar com divulgação das atividades do
projeto “Activar o Envelhecimento” e abertura de inscrições para a “Oficina de
estimulação cognitiva”.
03 – Informações do presidente

264

O presidente informa que assinou o termo de aceitação da aprovação da
candidatura ao Programa Escolhas de sexta geração, de acordo com parceria já
exarada em ata.
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: apresentação do livro do José Manuel Almeida
sobre o Padre João de Melo e Cáceres, no dia sete, reunião com o professor Mário
Maia para preparação dos jogos da freguesia, no dia doze.
06 – A Minha Rua
Neste período foi recebida e resolvida/devidamente encaminhada uma ocorrência
no Portal A Minha Rua.
07 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foi solicitada uma licença para atividades ruidosas de caráter
temporário: Associação Cultural e Recreativa de Ceira dos Vales para a realização
de baile na sede da Associação no dia treze de fevereiro. A licença foi passada
com a isenção conferida às coletividades.
08 – Pedidos de parecer
Neste período foi solicitada a emissão de dois pareceres. O primeiro sobre o pedido
efetuado por AXTrail2016, para a organização nos dias dezoito a vinte de março do
AXtrail®series2016, evento de Trail Running nas Aldeias de Xisto, com passagem
pela área da Freguesia de Lousã e Vilarinho, estando a prova principal agendada
para o dia dezanove. Os percursos estão indicados nos links anexos ao pedido.
Todas as provas passam por caminhos florestais ou de pé posto já existentes,
sendo que os atletas se mantêm sempre no caminho marcado, sob pena de serem
desclassificados. Para a devida análise anexam parecer do GTF e mapa do
percurso. O segundo sobre o pedido efetuado pelo GOAL – Grupo Operacional de
Airsoft da Lousã, para a organização nos dias vinte e dois, vinte e três e vinte e
quatro de abril do “Encontro Nacional de Airsoft”- Codename Zeus, com cerca de
sessenta pessoas, na Quinta do Arinto, Cacilhas, Lousã e no Casal da Silveira. Os
terrenos de jogo estão identificados no mapa enviado em anexo ao pedido. Assim,
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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.
09 – Aviso
Foi ratificada pelo executivo a decisão do presidente constante do aviso número um
acerca da concessão de tolerância de ponto no dia de carnaval, com o seguinte
teor: “Considerando a tradição existente no sentido da concessão de tolerância de
ponto nos serviços públicos não essenciais na época do Carnaval, ao abrigo da
alínea e) do artigo 19.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, o executivo da Junta de
Freguesia de Lousã e Vilarinho determinou a concessão de tolerância de ponto aos
colaboradores desta autarquia, na terça-feira, dia 09 de fevereiro.
10 – Subsídios
Analisado pedido da secção de Judo do Montanha Clube para o primeiro Torneio
de Montanha a realizar no dia três de abril no pavilhão desportivo do Bairro dos
Carvalhos. Deliberado atribuir o valor de cem euros (100,00 €). Analisado pedido da
Konkrets de patrocínio para o torneio de futebol inter escolas, a realizar na Lousã,
com cerca de quarenta jovens jogadores. Deliberado apoiar o evento.
11 – Pedidos
Analisado pedido de munícipe para colocação de espelho rodoviário na Rua Padre
Daniel Montenegro, artéria que agora tem muito trânsito. Deliberado averiguar a
pertinência e encaminhar o pedido para a Câmara Municipal. Analisado pedido de
munícipe para reparação do muro de suporte da margem direita da ribeira de S.
João, junto à Companhia de Papel do Prado, já que a derrocada arrastou o
caminho público aí existente. Deliberado proceder à reparação logo que as
condições atmosféricas o permitam.
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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