ATA Nº 86
Aos quinze dias do mês de fevereiro 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 – Pedidos
08 – Pedido de parecer
09 – Espaço J – E6G
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 convocatória da Dueceira para reunião agendada para o dia vinte e dois de
fevereiro; divulgação das candidaturas às “7 Maravilhas de Portugal – Aldeias”;
divulgação feita pela Câmara Municipal da abertura das candidaturas ao
programa “Empreende Já”; e-mail da Aflopinhal com indicação da mudança de
instalações; e-mail da Lousitânea com apresentação da “Maternidade de
Árvores” em Aigra Nova; convocatória do Conselho Municipal da Juventude e
Desporto para sessão ordinária a realizar no dia dois de março; ofício do
Centro Social do Pinhal acerca do pagamento dos apoios concedidos à
instituição.
03 – Informações do presidente
Neste ponto o presidente informa que foram afixados editais de aplicação de
herbicida nas zonas sujeitas à aplicação do mesmo. Informa que, na qualidade
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de primeiro subscritor da Moção Sectorial “Autarquias Locais: proposta de
criação de lei-quadro e correção dos erros de agregação das freguesias”, foi
convidado para a apresentação da mesma na reunião da Comissão Nacional
do Partido Socialista, a ter lugar no dia quatro de março no Porto. Acrescenta
que a DGAL enviou o SNC – AP – inquérito às freguesias a ser respondido até
quinze de março.
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: reunião de consórcio do Projeto Escolhas,
no dia um; visita da Universidade Sénior de Benfica, no dia três; reunião do
conselho Eco-Escolas da Escola Profissional da Lousã, no dia sete; reunião no
ESAC para verificar a possibilidade de apresentação de projeto florestal pela
Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira, no dia dez.
06 - Modificação do Orçamento da Despesa
O presidente colocou à discussão e votação a alteração número dois da
Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de dois mil setecentos e
cinquenta euros (2.750,00 €). O documento foi aprovado por unanimidade e
encontra-se arquivado em pasta própria.
07 - Pedidos
Recebido agradecimento da Associação de Combatentes do Ultramar da Lousã
pela cedência de material de escritório. Também foi recebido agradecimento da
Universidade Sénior de Benfica pela ajuda disponibilizada aquando da visita à
Lousã.
08 – Pedido de parecer
Neste período foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado pelo através do
sector de Desporto da CML, via e-mail, para a organização no dia dezoito de
fevereiro de evento de BTT designado de “1ª Etapa GPS EPI series 2017” pela
Associação Desportiva ECOBIKE. Com partida e chegada em Miranda do
Corvo, o evento prevê a passagem no concelho entre as oito e trinta e as
quinze horas, sendo composto por três percursos em estradas e estradões
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existentes. Prevê-se a participação de cerca de oitocentos ciclistas. Os mapas
e links dos percursos foram entregues anexos ao pedido. 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.
09 – Espaço J – E6G
Recebido e analisado documento que faz o resumo geral da atividade do
projeto Espaço J E6G no primeiro ano de implementação.
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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