ATA Nº 84
Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, 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 - Modificação do Orçamento da Despesa
07 – Portal A Minha Rua
08 – Pedidos
09 – Área de Reabilitação Urbana de Vilarinho
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 e-mail da ANAFRE com convite para seminário sobre proteção civil para
autarcas de freguesia, a realizar no dia catorze de janeiro; e-mail da Câmara
Municipal a reencaminhar informação da ARH Centro sobre limpeza das linhas
de água e folheto com normas de limpeza; convite da Aflopinhal para a ação de
sensibilização “Legislação Aplicável às (re)arborizações” a realizar no dia vinte
e seis de janeiro; aviso da Câmara Municipal sobre Tempo Frio – Medidas
Preventivas e aviso número dois referente ao condicionamento de trânsito das
Ruas 25 de Abril e 3 de Julho.
03 – Informações do presidente
Neste ponto o presidente informa que recebeu ofício da Câmara Municipal com
cópia do requerimento enviado pelo munícipe José Vítor Silva acerca das
placas toponímicas de Areias Novas e Póvoa da Lousã. Solicitam informação
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relativamente à situação exposta. Informa também que a Câmara Municipal
solicitou informação acerca das atividades a dinamizar pela Junta de Freguesia
de modo a evitar sobreposição de eventos. Dá nota que recebeu e-mail da
Diretora Geral da Direção Geral das Autarquias Locais, Lucília Ferra, com
informação da sua cessação de funções como Diretora Geral deste organismo.
Informou ainda o executivo de que, por seu despacho de 10 de janeiro, e nos
termos do artigo 99.º A, nº 5, aditado pelo artigo 270.º da Lei 42/2016 de 28 de
dezembro à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à
Lei 35/2014 de 20 de junho, e alterada pelas Leis n. os 84/2015, de 7 de agosto,
e 18/2016, de 20 de junho, e uma vez que se encontram reunidos todos
requisitos gerais e especiais, se consolidou definitivamente a mobilidade da
colaboradora Sandra Luísa da Conceição Serra de Carvalho Amado, na
carreira de assistente administrativa, com efeitos a 1 de janeiro de 2017.
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: apresentação do Pacote Legislativo
Florestal, no Convento de S. Francisco em Coimbra, no dia nove; concerto da
Cuca Roseta na Aula Magna da Universidade de Lisboa, no dia treze.
06 - Modificação do Orçamento da Despesa
O presidente colocou à discussão e votação a alteração número um da
Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de mil e quinhentos euros
(1.500,00 €). O documento foi aprovado por unanimidade e encontra-se
arquivado em pasta própria.
07 – Portal A Minha Rua
Neste período foi recebida e devidamente encaminhada uma ocorrência no
Portal A Minha Rua.
08 - Pedidos
Analisado e deferido o pedido da Escola de Parapente da sala da delegação de
Vilarinho da Junta de Freguesia para o dia catorze de janeiro de manhã.
Analisado e deferido o pedido da Associação de Regantes do Regadio da
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Ribeira de São João para a impressão do documento de cobrança das cotas
aos regantes associados.

Explicam que neste momento não dispõem de

qualquer verba que lhes permita fazer face a esta despesa.
09 – Área de Reabilitação Urbana de Vilarinho
A Câmara Municipal solicita colaboração no agendamento da sessão pública
de esclarecimento sobre a Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Vilarinho,
com indicação e preparação do local. Ficou agendada para o dia vinte e dois
de fevereiro na delegação de Vilarinho.
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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