ATA Nº 70
Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta
minutos, 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 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
07 – Pedidos de Parecer
08 – Ajustes
09 – Pedidos
10 – Proposta de Licenciamento da Microsoft
11 – Conferências da Serra
12 – Toponímia da Freguesia de Lousã e Vilarinho
13 – Movimento Refutar
14 – Proposta de aquisição de máquina agrícola com alfaia de limpeza de bermas
O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes. Explica que por
motivos profissionais, a reunião ordinária do executivo teve que ser realizada nesta
data, pelo que agradece a disponibilidade dos membros do executivo.
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 Rancho Folclórico e Etnográfico de Vilarinho para o jantar convívio do
vigésimo sexto encontro de folclore a realizar no Clube Recreativo Vilarinhense no
dia nove de julho; convocatória do Jardim de Infância de Vilarinho para a segunda
reunião do Conselho Eco Escolas a realizar no dia doze de julho às dezanove
horas; agradecimento da Associação de Pais da Escola EB nº 2 da Lousã pelo
contributo para a organização da festa de final de ano, realizada no dia nove de
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junho; convocatória para a reunião do plenário do Conselho Local de Ação Social
da Lousã a realizar no dia vinte e oito de junho; ofício da Câmara Municipal com
convocatória para a reunião do Núcleo executivo e Técnico da Rede Social a
realizar no dia onze de julho; mail da organização do evento Louzantrail a gradecer
o apoio dado, nomeadamente na limpeza de trilhos e caminhos; mail da Anafre com
divulgação do colóquio internacional “Poderes e Circunscrições Religiosas e Civis –
a propósito dos 750 anos da Freguesia do Lumiar” a realizar entre quinze e
dezassete de setembro; mails dos baldios da Lousã com divulgação de oficina
prática “Vem construir um ervinhas!” a realizar no dia vinte e oito de julho e da
atividade “ChocoBaldios” a realizar no dia quatro de agosto.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa que o processo relativo ao último assalto ao
estaleiro foi arquivado. Informa ainda que recebeu documento enviado pelo Grupo
Parlamentar do Partido Comunista Português que estabelece o Regime para a
Reposição de Freguesias, esclarecendo as dúvidas do executivo sobre o assunto
em questão.
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: Gala de Aniversário do Rugby Clube da Lousã
e jantar da Caminhada Noturna da Secção de Caminheiros do Montanha Clube no
dia dezoito; reunião de preparação da Semana Sénior, no dia vinte, na Câmara
Municipal; inauguração da feira de S. João e participação nas atividades do
programa; Gala Lausus, no Cine Teatro da Lousã, no dia vinte e quatro;
Assembleia de Freguesia no dia vinte e nove de junho.
06 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter
temporário: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vilarinho para a realização
de festa popular no adro da Capela de Nossa Senhora das Preces, em Vilarinho, no
dia dezasseis de julho. A licença foi passada com a isenção conferida às
coletividades.
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07 – Pedidos de Parecer
Foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado através do setor de Desporto da
CML, via email, para a organização no dia dezasseis de julho de um evento
denominado “46º Rali Rainha Santa”, que inicia e termina em Coimbra. O referido
evento, que conta com cerca de cinquenta carros, passará na área da freguesia
entre as dez e trinta e as doze horas, de acordo com mapa anexo ao pedido. O
evento em causa é considerado de Regularidade e faz parte do calendário da
Federação Portuguesa de Automobilismo e Kart sendo que todos os participantes
devem cumprir, na íntegra, com o código da estrada. 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 aos pedidos.
08 – Ajustes
Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto
números quinze à empresa XPis, Lda, dezasseis à empresa Astel, Lda, dezassete
à empresa José Garcia, Lda, mediante orçamentos apresentados.
09 – Pedidos
Analisado o pedido de subsidio do Rancho Folclórico e Etnográfico de Vilarinho
para ajudar a custear as despesas inerentes à atividade do grupo. Deliberado
atribuir o valor de cem euros (100,00 €). No seguimento do pedido feito pelo jardimde-infância e componente de apoio à família do Freixo, foi entregue lenha que
garanta o aquecimento da escola no início do ano letivo. A Associação Recreativa e
Cultural de Vale Neira solicita que seja feita a limpeza do terreno envolvente à
Associação já que vão realizar a festa anual nos dias trinta e trinta e um de julho.
Deliberado agendar. A Sociedade Columbófila Lousanense solicita apoio de cem
euros (100.00 €), valor igual ao atribuído no ano anterior para a realização do
convívio de encerramento da campanha deste ano, no dia dezasseis de julho.
Convidam para o almoço convívio a realizar nesse mesmo dia.
10 – Proposta de Licenciamento da Microsoft
Analisada proposta de renovação do licenciamento Microsoft. Deliberado aceitar a
proposta enviada.
11 – Conferências da Serra
Foi apresentado o programa previsto para as comemorações dos quarenta anos do
poder local e cem anos das freguesias que será constituído pelas Conferências da
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Serra, a implementação do Conselho dos Lugares, Exposição dos quarenta anos
do poder local e atividade com o meio escolar, ainda em negociação. As
conferências chamam à discussão temáticas centrais do desenvolvimento local
sustentável, da afirmação da democracia e dos cidadãos, pelo que se encontram
previstas conferências no âmbito das seguintes temáticas: Territórios Políticos;
Territórios de Deus; Territórios do Trabalho e do Emprego; Territórios da Justiça;
Territórios de Educação e Territórios Solidários, e decorreram entre setembro e
dezembro de dois mil e dezasseis, com vários oradores de renome, que foram
apresentados individualmente.
12 – Toponímia da Freguesia de Lousã e Vilarinho
Analisado ofício da Câmara Municipal relativamente à toponímia da Freguesia com
a aprovação das propostas apresentadas pela Junta e analisadas pela Comissão
de Toponímia. Foi ainda solicitado pela Câmara Municipal a apresentação de
propostas de atribuição de topónimos para alguns lugares da freguesia.
13 – Movimento Refutar
Recebido mail do Movimento Refutar, com envio do Relatório Final da Petição
71/XIII – 1ª/ Restituição do Estatuto de Freguesia.
14 – Proposta de aquisição de máquina agrícola com alfaia de limpeza de
bermas
O Presidente informou que no seguimento da autorização para o início do
procedimento para aquisição de trator agrícola com limpa bermas, por ajuste direto
com a firma Agro-México, Lda, a negociação está concluída, nas seguintes
condições: Trator da marca Deutz Fahr 5105.4 G GS MD + Cab/AC + CX 20/20,
com a potência de cem cv; limpa bermas de Agriduarte 5000/130, conforme
proposta anexa, pelo valor total de quarenta e sete mil e trezentos euros e sessenta
e um cêntimos (47.300,61 €), a adquirir por aluguer operacional pelo período de
setenta e dois meses, com prestações semestrais no valor de tres mil oitocentos e
dez euros e cinquenta e sete cêntimos (3.810,57 €), pagos antecipadamente. O
fornecedor obriga-se ainda à formação inicial dos operadores bem como à oferta da
primeira revisão-manutenção das alfaias.
Atendendo ao valor, e conforme o deliberado na reunião de 1 de junho de 2016, e o
disposto no artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro, solicita-se, ao abrigo do disposto na
alínea a) do n.º 1 e alínea d) do n.º 2 do artº. 16º. e no artº. 18º., ambos do supra
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citado CPP, autorização para se adotar o Ajuste direto e contratar o fornecimento
com a empresa Agro México. O executivo deliberou por unanimidade aprovar o
ajusto direto para aquisição do referido equipamento composto por trator e alfaia.
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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