ATA Nº 63
Aos dezasseis dias do mês de março 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 – VII caminhada de Vilarinho
07 – Crescer com as Árvores
08 - Pedidos
09 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de Investimentos
10 – Avaliação de Desempenho
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 com convocatória para a Assembleia Geral a realizar no dia vinte
e nove de março; ofício do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros
sobre a obrigatoriedade de inscrição na ordem; convocatória da ADXTUR para
Assembleia Geral a realizar no dia dez de março na Casa da Cultura de Figueiró
dos Vinhos (esta reunião foi entretanto desconvocada); convite da Câmara
Municipal para a tertúlia “Liderança, política e os media” integrada nas
comemorações do Dia Internacional da Mulher, dia doze de março no auditório da
Biblioteca; aviso da Câmara Municipal com aprovação das propostas de
delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana;
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa que a Junta de Freguesia de Serpins enviou
cópia da moção aprovada na respetiva Assembleia de Freguesia sobre o Metro
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Mondego. Informa ainda que está a ponderar a possibilidade de adesão da Junta
ao Protocolo de Cooperação assinado entre a Ordem dos Advogados e a ANAFRE
para instalação e funcionamento de Gabinetes de Informação e Encaminhamento
Jurídicos, destinados, exclusivamente, a pessoas singulares de reconhecida
insuficiência económica, aferida nos termos e pelos meios adequados.
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 com a diretora do agrupamento para
organização dos Jogos da Freguesia, no dia três; reunião na escola de Santa Rita
para organização da atividade “Crescer com as Árvores” no dia sete; Tertúlia do Dia
da Mulher na Biblioteca e III Gala do Clube Académico das Gândaras, no dia doze
de março.
06 – VII caminhada de Vilarinho
À semelhança dos anos anteriores, foi decidido organizar a sétima caminhada de
Vilarinho nos moldes habituais e no dia dezassete de abril. Contamos com as
parcerias já estabelecidas com o Clube Recreativo Vilarinhense, Câmara Municipal,
Baldios de Vilarinho, Secção de Caminheiros do Montanha Clube e Caminheiros
Terras de Arunce.
07 – Crescer com as Árvores
No seguimento de reuniões havidas com a diretora do agrupamento e com o
professor Carlos Seco da Escola de Santa Rita, ficou esta atividade agendada para
o dia doze de abril. Vão participar as turmas da escola de Santa Rita já envolvidas
no projeto que irão plantar as árvores do alfobre da escola e participar na
manutenção da plantação existente nos terrenos do Baldio de Vale de Neira. A
atividade conta com o apoio da Fundação Floresta Unida.
08 - Pedidos
Em reunião havida entre o presidente e os representantes da Capela Nossa
Senhora das Preces, em Vilarinho, que pediram apoio para a realização de obras
de restauro e de recuperação da capela, foi decidido que a Junta apoiaria a
intervenção com a cedência de mão-de-obra e de algum material. Foi analisado e
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deferido o pedido feito pela Irmandade de Nossa Senhora da Piedade para
cedência de mão-de-obra para pintura dos muros do santuário. Analisado e
deferido o pedido de moradora na Gândara para construção de valeta que lhe
permita o acesso à sua casa. A munícipe Aline Raimundo pede apoio para
reconstrução de muro que caiu no quintal da sua residência nos Pegos. Apesar de
ter dificuldades económicas, trata se de um muro particular pelo que a Junta não
deverá intervir. Analisado pedido enviado pelo CODIS de autorização para
realização de ação de formação de ferramentas mecânicas – motosserras na área
de Alfocheira nos dias doze e treze de março. Deliberado autorizar. Presente o
pedido de subsídio da Liga dos Amigos dos Bombeiros da Lousã para apoio à
realização do XXIII Passeio Manuel da Póvoa, no dia um de maio.
081 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
O presidente colocou à discussão e votação a alteração número um da Modificação
do Orçamento da Despesa, no valor de trinta e cinco mil euros (35.000,00 €) e a
alteração número um ao Plano Plurianual de Investimentos. Os documentos foram
aprovados por unanimidade e encontram-se arquivados em pasta própria.
10 – Avaliação de Desempenho
O Presidente informa que, no âmbito da Avaliação de Desempenho dos
funcionários, proferiu despacho de homologação das notas atribuídas aos
trabalhadores da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, relativas ao biénio dois
mil e catorze/dois mil e quinze, tendo as classificações sido as seguintes:
Augusto Francisco Antunes – adequado;
António Francisco Almeida Antunes – adequado;
Ana Cristina Almeida Soares - adequado
Ilídio Mendes Gonçalves - adequado
Sandra Luisa da Conceição Serra de Carvalho Amado – adequado.
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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