ATA Nº 73
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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 – Declaração de parceria
09 – Ordem de Serviço
10 – Pedidos
11 – Noite Branca
12 – Acesso em Ceira dos Vales
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 Associação de Convívio e Melhoramentos do Candal para o almoço anual
de convívio a realizar no dia vinte e sete de agosto no Candal; mails da Câmara
Municipal com aviso referente ao condicionamento de trânsito no dia treze de agosto,
interdição de trânsito na Rua Miguel Bombarda no dia vinte de agosto entre as dezoito
e as vinte horas, edital com a lista de propostas ao Orçamento Participativo analisadas
tecnicamente pelos serviços municipais e aviso à população sobre risco de incêndio
e efeitos do calor enviado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil; mail da Konkrets
com pedido de divulgação do curso de aprendizagem de Rececionista de Hotel, com
início previsto para setembro; ofício da Anafre com pedido de contributos e
auscultação sobre a descentralização de competências.
03 – Informações do presidente
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Neste ponto, o presidente informa que foi autorizado o corte de sobreiro em
estacionamento em Vale de Maceira já solicitado ao Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas. Informa também que foi chamado pela GNR a testemunhar
um caso de arrombamento e roubo nos Ramalhais já que foi encontrada uma arma
na residência. Foi ainda solicitada ajuda para fechar o imóvel. Na falta do Presidente
esteve presente a Secretária.
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: Noite Branca no dia treze.
06 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter temporário:
Clementina de Jesus Fernandes Gonçalves Henriques para festa popular a realizar
em Vale de Maceira entre os dias vinte e seis e vinte e oito de agosto.
07 - Pedidos de parecer
Foi emitido parecer favorável ao pedido efetuado através do setor de Desporto da
CML, via email, para a organização de prova do Campeonato Nacional de Enduro,
pelo Montanha Clube em parceria com a Federação de Motociclismo de Portugal nos
dias três e quatro de setembro.
08 – Declaração de parceria
Foi assinada declaração de intenção de parceria com a Cooperativa Hermes no
projeto “Outras vozes, outra gente – Mostra em rede de teatro documental” a realizar
entre novembro de dois mil e dezasseis e junho de dois mil e dezassete. Para a
concretização do projeto, se for aprovado, a Junta assumirá a cedência de espaços
para apresentação das peças.
09 – Ordem de Serviço
De acordo com a ordem de serviço número três foi passada autorização de condução
ao trabalhador integrado em projeto de Contrato de Emprego e Inserção Francisco
Manuel Papeira Nobre justificada pela necessidade de mobilidade das equipas e
melhor cobertura da área da freguesia. Aplica-se exclusivamente às deslocações em
serviço entre o estaleiro da junta e o local de trabalho destinado à equipa que os
mesmos integrem.
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10 – Pedidos
Analisados os pedidos de limpeza feitos pelos munícipes Amélia Caetano, na Cruz de
Ferro, e António Fernandes Almeida em Vale de Maceira. Estes pedidos foram
encaminhados pela Câmara Municipal. Analisados e agendados ainda os pedidos de
José Castro para limpeza nos passeios nas Ruas Dr. Francisco Furtado Mesquita
Paiva Pinto e Sá de Miranda e de Anabela Coutinho para limpeza de via no Padrão.
11 – Noite Branca
A ADSCCL enviou agradecimento aos parceiros pelo empenho na realização da Noite
Branca, atividade que decorreu de modo muito positivo apesar de ter sido o primeiro
ano. Considera que os objetivos foram cumpridos e que as atividades de dinamização
da Rua do Comércio contribuíram para o sucesso da iniciativa.
12 – Acesso em Ceira dos Vales
No seguimento do pedido de esclarecimento feito pela Câmara Municipal acerca da
titularidade de acesso em Ceira dos Vales, o executivo deslocou-se ao local para falar
com os interessados e tentar perceber e avaliar a situação. Os proprietários da casa
ao lado do referido acesso foram sensibilizados para retirarem os vasos de modo a
desimpedir o caminho, o que fizeram. Foi dado conhecimento à GNR já que a questão
passa por desentendimentos entre os interessados que não chegam a acordo.
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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