ATA Nº 80
Aos sete dias do mês de dezembro 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 – Pagamentos
07 - Discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento e do Plano Plurianual
de Investimentos para o ano económico de 2017
08 - Apreciação e aprovação das alterações aos documentos de delegação de
competências assinados com a CML
09 – Pedidos de Parecer
10 – Festa de Natal
11 – Pedidos
12 – Conferências da Serra
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 ofício
da Ordem dos Engenheiros Técnicos com a divulgação do programa “Reabilitar para
Arrendar”; convite da Secção de Caminheiros do Montanha Clube para o almoço
convívio de Natal a realizar no dia 11 de dezembro; convite para o almoço convívio
do décimo segundo aniversário do GERL – Grupo Etnográfico da Região da Lousã,
no dia dezassete de dezembro; convite do Jardim de Infância do freixo para o
hastear da Bandeira Verde, no dia dois de dezembro; convite da ADSCCL para
workshop sobre inovação social a realizar no dia treze de dezembro; convite da
ARCIL para acompanhamento da visita do ministro do Trabalho, Solidariedade
Social e Segurança Social à ARCIL, no dia três de dezembro; convite do Gabinete
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do Ministro Adjunto Eduardo Cabrita para a Sessão Pública de Apresentação do
Programa Nacional para a Coesão Territorial, a ter lugar no dia sete de dezembro na
faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa que, no cumprimento do estatuto da oposição,
pediu ao Hélder Lourenço que agendasse reunião para conhecimento dos
documentos a analisar na próxima Assembleia de Freguesia, nomeadamente a
proposta de orçamento e PPI. O presidente propôs ainda que os valores das taxas
para o ano de dois mil e dezassete se mantenham iguais aos dos anos anteriores.
Esta proposta foi aprovada pelo executivo.
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: conferência Territórios da Justiça e do Direito,
no

dia

vinte

e

seis

de

novembro;

conferência

Territórios

Criativos

e

Empreendedores, no dia um de dezembro; visita do ministro do Trabalho,
Solidariedade Social e Segurança Social à ARCIL, no dia três de dezembro; almoço
convívio da Sociedade Filarmónica Lousanense, no dia quatro de dezembro.
06 – Pagamentos
O tesoureiro Augusto Simões deu informação das faturas pagas durante o mês de
novembro, a saber: faturas; 78729, 77719 e 79117 de EDP no valor de trezentos e
catorze euros e trinta e sete cêntimos (314,37€); fatura 2016/39 de Malta & Pinto Reparações Auto, Lda. no valor de trezentos e quarenta e oito euros e cinquenta e
sete cêntimos (348,57€); faturas 1000001 e 15 de Maria da Graça Polaco de
Almeida Rodrigues no valor de quinhentos e cinquenta euros (550,00€); faturas
151837 e 142856 da Grenke no valor de trezentos e cinquenta e dois euros e
cinquenta cêntimos (352,50€); fatura 1/17096 de Brilato no valor de cinquenta e seis
euros e quarenta e nove cêntimos (56,49€); fatura 45288 de Lapo & Temido, Lda no
valor de onze euros e trinta e cinco cêntimos (11,35€); faturas 41790, 41678, 41152
e 3212 de Ful – Ferragens e Utilidades da Lousã no valor de trinta e oito euros
(38,00€); fatura 48571 de Comblupe, Lda no valor de quarenta euros e setenta e
sete cêntimos (40,77€); faturas 96788 e 140893 de Continente Hipermercados, S.A.
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de Continente Hipermercados, S.A. no valor de quarenta e sete euros e trinta e sete
cêntimos (47,37€); faturas 117 e 105 de Li Huixian no valor de cinco euros e
cinquenta cêntimos (5,50€); fatura 1246 de Bricolousã no valor de quatrocentos e
quarenta e cinco euros e vinte cêntimos (445,20€); recibos 5476 e 5896 de A
Serrana – Mediadora de seguros no valor de quatrocentos e setenta e quatro euros
e cinco cêntimos (474,05€); fatura 4654 de CTT no valor de dois euros e sessenta e
seis cêntimos (2,66€);faturas 22890, 22889 e 69469 da PT Empresas, S.A. no valor
de duzentos e noventa euros e oitenta e nove cêntimos (290,89€); faturas 2233 e
2232 de José Garcia, Lda no valor de cinquenta e quatro euros e trinta e nove
cêntimos (54,39€); fatura 2275 de Florista Flormila no valor de trinta euros
(30,00€);fatura 253 de Gráfica da Lousã, Lda no valor de cinquenta e seis euros e
cinquenta e oito cêntimos (56,58€); fatura 11357 de Fresoft no valor de setecentos e
dez euros e trinta e três cêntimos (710,33€); FATURA 1333 DE Previchama no valor
de vinte e um euros e setenta e sete cêntimos (21,77€); fatura 41351 de Securitas
Direct no valor de quarenta e três euros e cinquenta e um cêntimos (43,51€), no
valor total de três mil oitocentos e noventa e quatro euros e trinta cêntimos
(3.894,30€).
Informa também que foi pago à Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira
o valor de oitocentos e cinquenta euros (850,00 €) como comparticipação pelos
serviços de manutenção e limpeza de vias e caminhos diversos efetuados por esta
entidade. No âmbito da responsabilidade social da Junta de Freguesia, o tesoureiro
informou que foi pago o valor total de seiscentos e catorze euros e oitenta e cinco
cêntimos (614,85 €) a agregados com comprovada insuficiência económica.
07 - Discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento e do Plano
Plurianual de Investimentos para o ano económico de 2017
O presidente colocou à discussão e votação o Plano de Atividades e Orçamento
para 2017, no valor de quatrocentos e três mil, trezentos e oitenta e quatro euros
(403.084,00 €) bem como o Plano Plurianual de Investimentos, no valor de duzentos
e nove mil, quinhentos e sessenta e um euros e sessenta e um cêntimos
(209.561,61 €). Os documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-se
arquivados em pasta própria.
08 - Apreciação e aprovação das alterações aos documentos de delegação de
competências assinados com a CML
Analisada e aprovada a proposta do executivo da Câmara Municipal, datada de
cinco de dezembro, em que se delibera, a alteração dos documentos de delegação
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de competências nas juntas de freguesias, antecipando-se a data dos pagamentos
previstos nos contratos interadministrativos e acordos de execução, liquidando-se os
montantes aprovados em duas prestações anuais, 50% no mês de fevereiro e 50%
no mês de junho.
09 – Pedidos de Parecer
Foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado pelo sector de Desporto da CML,
via email, para a organização no dia onze de dezembro da segunda edição do
evento “Trail/Caminhada Solidária” organizada pela GNR através da 1ª Companhia
GIPS. O evento consiste numa prova de corrida de montanha com cerca de vinte
quilómetros e uma caminhada com dez que percorrerão a Serra da Lousã. A partida
está prevista para o Parque Carlos Reis pelas nove horas, a chegada é no mesmo
local e conta com cerca de duzentos e sessenta participantes. Os mapas do
percurso e o parecer do GTF foram enviados em anexo. Assim, 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.
10 – Festa de Natal
A secretária da Junta dá conta dos preparativos para a festa de Natal de Vilarinho, a
realizar dia 11 de dezembro no Clube Recreativo Vilarinhense. A árvore de Natal
será cedida pelos baldios e decorada pelos utentes da ADIC. A animação é
assegurada pelos grupos do Jardim de Infância da ADIC (pais e crianças), Coro
Infantil dos Desbravadores de Serpins, secção de Karaté do Clube Desportivo
Lousanense, Grupo Danças e Andanças da Arcil e apresentado pelo elemento da
Assembleia de Freguesia Carlos Antunes.
11 – Pedidos
Presente pedido de parecer de António Machado, do Prilhão, para a colocação de
tubo corrugado em cerca de vinte metros no regadio em frente à Quinta do
Reguengo. O pedido foi analisado pela técnica que informou que não vê
inconveniente na pretensão da colocação de tubo de duzentos milímetros desde que
se façam caixas de limpeza e caixas de passagem de água para rega em alguns
pontos da extensão prevista. Assim foi deliberado deferir o pedido nos termos do
parecer técnico. A munícipe Ana Duarte enviou pedido de colocação de ecopontos
em Ceira dos Vales. O Presidente informou que, apesar da sociedade gestora do
sistema alegar ter critérios para a colocação de ecopontos que têm a ver com a
densidade populacional, a Junta de Freguesia subscreve os pedidos de cidadãos
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residentes em Ceira dos Vales e vai reiterar esta situação junto da entidades
competentes. A Universidade Intergeracional de Benfica pede ajuda para a
organização de visita à Lousã e Serra da Lousã de um grupo de cerca de quarenta e
cinco alunos, a realizar no dia três de fevereiro. Decidido elaborar programa com
proposta de visita para apreciação da professora responsável e acompanhar a
atividade.
12 – Conferências da Serra
Foi feito o balanço das Conferências da Serra – 40 anos de poder autárquico em
Portugal, nomeadamente em relação à participação e adesão de público, às
expetativas da organização e à prestação dos preletores. Apesar da adesão do
público ficar aquém da esperada, podemos dizer, antes mesmo do encerramento do
ciclo que irá decorrer no próximo dia dez, que as diferentes conferências foram uma
mais-valia importante para o debate de todos os temas discutidos e apresentados. O
alto nível de todos os conferencistas contribuiu decisivamente para o sucesso da
atividade. Assim, o executivo agradece a todos os preletores, a saber: Territórios de
Deus – Anselmo Borges e João da Franca; Territórios da Educação, da Cultura e
dos Saberes – Porfírio Silva, João Pedroso e Patrícia Duarte; Territórios da Politica e
da Liberdade – Jaime Ramos, Daniel Adrião e José Manuel Pureza; Territórios do
Poder Local – Cândido de Oliveira e Amândio Torres; Territórios do Trabalho, do
Emprego e da Solidariedade – Paulo Pedroso e Carvalho da Silva; Territórios da
Justiça e do Direito – Elina Fraga, João Freire e José Avelino Gonçalves; Territórios
Criativos e Empreendedores – Carlos Alves, Ana Paula Sançana e Luis Renato
Fernandes. O Presidente da Junta manifesta ainda o enorme orgulho em ter
moderado as diferentes conferências, fazendo um agradecimento público a todos
quanto contribuíram para que as Conferências da Serra fossem um sucesso.
Destaca o mail enviado pela professora Conceição Carvalho, do Agrupamento de
Escolas da Lousã, com o seguinte teor: “Em meu nome pessoal e enquanto
professora de Economia do Agrupamento de Escolas da Lousã, venho manifestar os
meus parabéns pela iniciativa Conferências da Serra. Aproveito para transmitir que
as mesmas mereceram uma grande atenção por parte dos meus alunos.” A sessão
de encerramento decorre no próximo dia dez e inclui o voto de reconhecimento aos
cidadãos que integraram os executivos e assembleias das extintas juntas de
freguesia da Lousã e Vilarinho, de acordo com o já aprovado em reunião de
executivo.
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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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