ATA Nº 94
Aos vinte e um dias do mês de junho 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 – Ajustes
07 – Pedidos
08 – Pedido de parecer
09 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
10 – Contrato de prestação de serviços de manutenção informática
11 – Donativos
12 – Revisão do Orçamento da Receita e da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
13 - Formação em Contexto de Trabalho - Escola Profissional da Lousã
14 - Descerramento da placa toponímica “Rua João Madeira Marçal”
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
convite da Comissão da Capela de Nossa Senhora das Preces para a festa, a
realizar nos dias quinze e dezasseis de julho, convite dirigido também a todos os
colaboradores da Junta de Freguesia que participaram nas obras de recuperação e
restauro da capela; convite da Associação de Combatentes do Ultramar do
Concelho da Lousã para o programa da comemoração do quarto aniversário da
associação a realizar no dia vinte e cinco; convite da Secção de Caminheiros do
Montanha Clube para o jantar de convívio da décima sétima descida noturna a
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realizar no dia dezassete; e-mail da Câmara Municipal com divulgação das férias
ativas “Verão 2017”; e-mail da AESL com divulgação da oferta de formação modular
certificada; e-mail da Aflopinhal a solicitar envio de ficha de sócio atualizada; e-mail
do Espaço J a divulgar o programa de Estágios de Verão da Câmara Municipal;
convocatória da ADXTUR para a apresentação da plataforma de reservas “Book in
Xisto”, no dia doze de junho na Sertã; convocatória da Anafre Coimbra para reunião
do Conselho Diretivo da Delegação Distrital de Coimbra da Anafre, no dia doze de
junho, na Junta de Freguesia de Ferreira a Nova, Figueira da Foz; convite da
Câmara Municipal para a inauguração da exposição “Lousã – em alta definição”, no
dia dezassete de junho; convite da Câmara Municipal para a VI Gala do Feriado
Municipal – Prémios Lausus 2017, no dia vinte e quatro de junho; convite do
professor Paulo Dias, coordenador da EB2 da Lousã para a atividade de final de ano
letivo a realizar no dia dezasseis de junho; convite da Câmara Municipal para
descerramento da placa toponímica “Rua João Madeira Marçal”, ex Rua José
Joaquim da Cruz, à Porta Reguenga, a ter lugar no dia vinte e quatro de junho;
convite da Câmara Municipal para a inauguração da Mostra Comercial e Industrial
da Lousã, inserida na Feira Anual de São João, a ter lugar no dia vinte e dois de
junho; e-mail da Anafre, a pedido da Direção Geral de Saúde, com divulgação de
recomendações relativas às temperaturas muito altas que se verificam no país;
convite do Jardim de Infância do Freixo para reunião do Conselho Eco escolas a
realizar no dia vinte e dois de Junho.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa que, tendo em conta o elevado risco de incêndio,
as equipas da Junta de Freguesia têm colaborado na vigilância do nosso concelho,
tendo nomeadamente feito vigilância ativa na Pegada na noite de vinte de junho.
Mais informa que foi entregue pelo Luís Galvão um ofício a solicitar cópia dos
documentos que serviram de base à decisão sobre a reclamação de obstrução de
caminho em Alfocheira. Atendendo que o requerente tem interesse direto e pessoal
no pedido, o Presidente autorizou a emissão de cópia certificada dos documentos
solicitados. O pedido e o despacho ficam arquivados na pasta do processo.
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. O Presidente informa que vai começar a
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construção de pequena capela em Vale Pereira do Areal, pedido antigo dos
moradores daquela zona, que pretendem honrar Santa Rita.
05 – Participação em reuniões/atividades
Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e
atividades enumeradas de seguida: décimo primeiro Encontro Português de
Malabarismo, em Serpins, no dia nove; festa de encerramento de ano da EB2, no
dia dezasseis; caminhada noturna e jantar da Secção de Caminheiros do Montanha
Clube, dia dezassete, do mês de junho.
06 – Ajustes
Foram apresentados pelo Presidente e analisados os processos de ajuste direto
números cinco à empresa Mário Gonçalves, Lda, no valor de mil trezentos e noventa
euros e vinte e oito cêntimos (1.390,28 €); seis à empresa Artevias – Sinalização e
Segurança Rodoviária, Lda. no valor de duzentos e quarenta e nove euros e noventa
e quatro cêntimos (249,94 €); sete à Cooperativa Agrícola da Lousã, no valor de
quarenta e seis euros e oitenta cêntimos (46,802 €); oito à empresa F.A. Cortez e
Filhos, Lda., no valor de oitenta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos (84,87 €);
nove e dez à empresa José Garcia, Lda. no valor de mil quatrocentos e setenta e
oito euros e noventa e cinco cêntimos (1.478,95 €) e cento e sessenta e um euros e
vinte

e

três

cêntimos

(161,23

€)

respetivamente,

mediante

orçamentos

apresentados.
07 – Pedidos
A munícipe Maria Filomena da Cruz Gomes, residente em Ceira dos Vales, solicita
que seja feito o muro de alargamento da estrada em frente à sua casa uma vez que
o terreno já tinha sido cedido pelo anterior proprietário com esse fim. Deliberado
informar que a obra está agendada e que começa dentro de dias. Analisado pedido
da munícipe Isabel Redondo acerca da situação das caixas de eletricidade na
urbanização da quinta do Palácio. Levanta ainda a questão da limpeza dos lotes que
não estão ocupados por edifícios e onde a vegetação pode aumentar o risco de
incêndio. Ambas as situações foram encaminhadas. Presente pedido da Associação
de Pais e Encarregados de Educação da EB2 de colaboração para a festa de final
de ano letivo a realizar no dia dezasseis de junho. Deliberado apoiar a iniciativa de
acordo com o pedido. Presente pedido do Rancho Infantil Estrelinhas da Ponte do
Areal de apoio monetário para ajudar a fazer face às despesas com a organização
do festival do quadragésimo aniversário da coletividade. Deliberado atribuir o valor
de cinquenta euros (50,00 €). Analisado pedido da munícipe Anabela Simões,
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residente na Lousã, de apoio para participação no concurso televisivo Preço Certo,
no dia dezanove de julho. Considerando que a participação neste tipo de concurso é
habitualmente apoiada pela Junta de Freguesia, foi deliberado ceder o transporte, T
Shirts com identificação da Junta e algumas lembranças para a equipa do programa.
No seguimento de pedido do Montanha Clube, e à semelhança dos anos anteriores,
a Junta vai disponibilizar uma carrinha com motorista para apoiar os atletas e atribuir
um subsídio no valor de cem euros (100,00 €). Analisado e agendado o pedido de
Sílvia Agostinho para limpeza de terreno em Alfocheira, pertencente aos Baldios.
08 – Pedido de parecer
Neste período foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado pelo Montanha Clube
– Secção de Caminheiros, para a organização no dia dezassete de junho da XVII
Descida Noturna de Caminheiros da Serra da Lousã. Solicitam autorização de
circulação do referido evento em percurso assinalado na cartografia junta 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 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter
temporário: Associação Cultural Princesa Peralta da Lousã para baile a realizar no
dia dez de junho. A licença foi passada com a isenção conferida às coletividades.
10 – Contrato de prestação de serviços de manutenção informática
Atendendo à complexidade dos sistemas informáticos utilizados na Junta e ao facto
do trabalho ser desenvolvido em rede com a delegação de Vilarinho, o Presidente
informa que foi celebrado contrato de prestação de serviços de manutenção de
serviços e equipamentos com um técnico da área, por um período de seis meses, no
valor de cento e cinquenta euros (150,00€) mensais. O executivo ratificou a decisão
do Presidente.
11 – Donativos
Recebido o valor de mil duzentos e cinquenta euros (1.250,00 €) da empresa
Manuel Carvalho, Lda destinado a comparticipar nos custos da vinda da banda de S.
Romão aos festejos em honra de Nossa Senhora da Piedade. Esta é já uma prática
habitual da empresa. O Presidente informa que foram pagos os donativos às
seguintes associações: Associação Cultural do Grupo de Concertinistas da Lousã,
no valor de cem euros (100,00 €); Clube de Vespas da Lousã no valor de cento e
407

cinquenta euros (150,00 €) e Clube Académico das Gândaras, no valor de trezentos
euros (300,00 €), de acordo com pedidos já aprovados.
12 – Revisão do Orçamento da Receita e da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
O Presidente colocou à discussão e votação a revisão número um da Modificação
do Orçamento da Receita e da Despesa e do Plano Plurianual de Investimentos.
Despois de esclarecidas as questões levantadas, os documentos foram aprovados
por unanimidade, encontrando-se arquivados em pasta própria.
13 - Formação em Contexto de Trabalho - Escola Profissional da Lousã
A pedido da Escola Profissional da Lousã, a Junta de Freguesia vai acolher dois
formandos de primeiro ano para formação em contexto de trabalho, entre os dias
dezanove de junho e vinte e oito de julho. Os alunos vão aperfeiçoar e desenvolver
conteúdos na área da informática, dentro das competências adquiridas nas aulas e
ter o primeiro contacto com a realidade de um posto de trabalho.
14 - Descerramento da placa toponímica “Rua João Madeira Marçal”
No seguimento de deliberação tomada em Assembleia de Freguesia e aprovada
pela Comissão de Toponímia, foi aprovado o topónimo João Madeira Marçal para
rua na Porta Reguenga. Por se tratar de justa homenagem ao homem e ao exautarca de freguesia, o executivo da Junta endereça os sus cumprimentos ao
homenageado e família. A Câmara Municipal envia convite para descerramento da
placa toponímica “Rua João Madeira Marçal”, ex Rua José Joaquim da Cruz, à Porta
Reguenga, a ter lugar no dia vinte e quatro de junho. Esta cerimónia está inserida no
programa de comemorações da Feira Anual de S. João.
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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