ATA Nº 81
Aos vinte e dois 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 – Pedidos
07 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de Investimentos
08 – Festa de Natal
09 – Sessão de encerramento das Conferências da Serra
10 – Conselho Eco Escolas do Jardim de Infância do Freixo
11 – Corte de Sobreiro nos Ramalhais
12 – Instalação da Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios
O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes e justificou a mudança
da data da reunião por questões profissionais.
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 Câmara Municipal com convocatória para reunião do Plenário do Conselho
Local de Ação Social da Lousã para dia vinte e sete de dezembro; e-mail do
Montanha Clube/Louzanpark a remeter relatório acerca do atual estado dos
percursos; e-mail da Câmara Municipal a enviar Editais de Convocação e Editais de
Avisos Importantes para os munícipes, remetidos pela Direção Geral de Recursos
da Defesa Nacional.
03 – Informações do presidente
Neste ponto o presidente informa que o Grupo Parlamentar do PCP enviou a
declaração política do grupo sobre a desagregação do serviço público postal e o
ataque aos direitos dos trabalhadores dos correios. Foi ratificado o aviso datado de
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vinte de dezembro que determina a tolerância de ponto para os trabalhadores desta
autarquia no dia vinte e seis de dezembro.
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: Mercado de Natal da Escola Profissional da
Lousã, dia oito; sessão de encerramento das Conferências da Serra, dia dez; festa
de Natal de Vilarinho e almoço convívio da Secção de Caminheiros do Montanha
Clube, dia onze; jantar de Natal dos Baldios de Vilarinho, dia doze; Assembleia de
Freguesia, dia dezasseis; almoço convívio do décimo sétimo aniversário do GERL –
Grupo Etnográfico da Região da Lousã, dia dezassete; reunião no Agrupamento de
Escolas da Lousã para preparação dos Jogos da Freguesia, dia vinte.
06 – Pedidos
Ao abrigo da responsabilidade social da Junta de Freguesia, e em resposta ao
pedido da própria, foi atribuído um metro de lenha à munícipe Maria Francisca José.
07 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
O presidente colocou à discussão e votação a alteração número sete da Modificação
do Orçamento da Despesa, no valor de vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta
euros (27.450,00 €) e a alteração número sete ao Plano Plurianual de Investimentos.
Os documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-se arquivados em
pasta própria.
08 – Festa de Natal
O balanço da festa de Natal foi muito positivo, tendo sido uma animada tarde de
convívio intergeracional que envolveu cerca de cento e vinte pessoas. O presidente
agradece a todos os envolvidos na organização e dinamização desta atividade,
nomeadamente à ADIC, Clube Recreativo Vilarinhense, Câmara Municipal, Baldios
de Vilarinho e aos grupos do Jardim de Infância da ADIC, Clube dos Desbravadores,
secção de karaté do Clube Desportivo Lousanense e às Danças e Andanças.
09 – Sessão de encerramento das Conferências da Serra
Por impossibilidade de agenda, o Senhor Ministro Adjunto Eduardo Cabrita e o
Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais Carlos Miguel, não
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compareceram à sessão de encerramento das Conferências da Serra. Numa sessão
muito participada, foi apresentado o filme resumo de todas as conferências e foram
depois homenageados os autarcas das extintas freguesias de Lousã e Vilarinho.
10 – Conselho Eco Escolas do Jardim de Infância do Freixo
Recebido convite do Jardim de Infância do Freixo para participação no seu Conselho
Eco Escolas. Deliberado agradecer e aceitar o convite. A reunião está agendada
para o dia dezasseis de dezembro pelas doze horas.
11 – Corte de Sobreiro nos Ramalhais
No seguimento de pedido de corte de sobreiro nos Ramalhais, feito pelo
representante do Conselho dos Lugares, foi cortado o sobreiro que impedia a
passagem de viaturas na via pública.
12 – Instalação da Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios
O presidente informa que, em nome da Assembleia de Compartes dos Baldios de
Alfocheira, representados pela Junta de Freguesia da Lousã e Vilarinho, deu o seu
acordo às ações e investimentos previstos na candidatura do município da Lousã ao
Aviso 10-2016-67 “Instalação de Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios” e
autoriza a sua execução.
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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