ATA Nº 95
Aos cinco dias do mês de julho 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, 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 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
09 - Conselho dos Lugares
10 – Noite Branca
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
convite para o almoço convívio do quadragésimo aniversário do Rancho Infantil
Estrelinhas da Ponte do Areal, no dia dezasseis de julho; convocatória do Jardim de
Infância da ADIC, Vilarinho, para a segunda reunião do Conselho Eco-Escolas no
dia vinte e oito de junho; e-mail do Grupo Parlamentar Os Verdes informando que
vão remeter uma pergunta ao Ministério do Ambiente sobre o corte raso de árvores
na Serra da Lousã, junto à aldeia do Talasnal; e-mail da ADSCCL com agendamento
de reunião de preparação da Noite Branca para o dia vinte e oito de junho;
agradecimento da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB2 pelo
donativo e colaboração prestada na festa de final de ano letivo; convite da Câmara
Municipal para o hastear dos galardões Bandeira Azul e Praia Acessível, no dia vinte
e sete de junho; convite do Volley Clube da Lousã para a apresentação pública do
Summer Cup no dia vinte e nove de junho; avisos da Câmara Municipal números
trinta e dois referente à realização da atividade “Noite Branca”, trinta e quatro relativo
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à realização do evento “Feira Lousã à Antiga” nos dias oito e nove de julho, trinta e
cinco e trinta seis relativos à realização de trabalhos de reparação de pavimentos
em áreas degradadas; e-mail da ADXTUR a enviar o Manifesto das Aldeias de Xisto,
que sintetiza o posicionamento da ADXTUR.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa que o tesoureiro da Junta, Augusto Simões não
pode comparecer a esta reunião por questões de saúde da esposa. Assim, informa o
executivo que a relação dos pagamentos de junho será exarada na ata de agosto.
Informa que foi renovado o contrato com a Microsoft, através da empresa Rcsoft Desenvolvimento de Software Lda. A decisão foi ratificada pelo executivo. No
seguimento da questão colocada na Assembleia de Freguesia sobre a publicação
das atas do executivo e da assembleia na página da Junta, o Presidente adianta que
o assunto já foi resolvido e que os documentos estão novamente on-line, tendo sido
envida informação aos elementos da Assembleia de Freguesia.
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: inauguração da Feira Anual de S. João, no dia
vinte e dois; Conselho Eco Escolas do Jardim de Infância do Freixo, no dia vinte e
três; descerramento de placa toponímica “Rua João Madeira Marçal” e VI Gala do
Feriado Municipal, no dia vinte e quatro; almoço convívio da Associação de Antigos
Combatentes, no dia vinte e cinco; hastear da Bandeira Azul na Praia Fluvial da
Senhora da Piedade, dia vinte e sete; Assembleia de Freguesia, no dia vinte e nove,
do mês de junho.
06 – Ajustes
Foi apresentado pelo Presidente e analisado o processo de ajuste direto número
onze à empresa José Garcia, Lda, no valor de cento e oitenta e um euros e
cinquenta e três cêntimos (181,53).
07 – Pedidos
Presente pedido de moradores da Quinta das Nogueiras para limpeza do terreno e
carreiro de acesso ao lote dois, sobretudo ao pé das garagens e portas de entrada
porque está em más condições, dificultando a passagem dos moradores,
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nomeadamente a quem tem mobilidade reduzida. Adiantam que a porta dos prédios
é na parte de trás e que, devido ao facto de não haver acesso pela Rua General
Humberto Delgado é confuso encontrar a entrada, dificultando a entrega de correio,
encomendas e até a entrada das ambulâncias. O terreno funciona ainda como
estacionamento desordenado, o que vem complicar ainda mais a situação.
Levantam também a questão do passeio junto ao prédio e da rede porque
constituem perigo para quem circula. Deliberado desimpedir o acesso às portas e
garagens. Analisado também o pedido de Manuel Duarte Almeida, residente na Rua
Engenheiro Duarte Pacheco, para a reparação de tampa de saneamento. Este
pedido foi encaminhado para a Câmara Municipal. Analisado e agendado o pedido
de desmatação e limpeza feito por André Baeta e Maria Gabriela Melo das bermas
do lugar da Póvoa de Fiscal. Analisado e deferido o pedido da Secção de Parapente
do Montanha Clube para cedência de carrinha e motorista nos dias oito e nove de
julho para o Festival de Parapente. Analisado o pedido de Merceano Gois relativo à
limpeza da Rua Conselheiro Vicente Ferrer, no estacionamento em frente ao prédio
número oitenta e seis. Esclarecem que o espaço em questão é público e não do
condomínio. Deliberado ir ao local verificar. Agendado o pedido da Associação
Recreativa e Cultural de Vale de Neira de limpeza do terreno envolvente à sede da
Associação antes da realização da festa anual, nos dias vinte e nove e trinta de
julho. Convidam o executivo a estar presente no evento.
08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foram solicitadas três licenças para atividades ruidosas de caráter
temporário: Clube Recreativo Vilarinhense para festa popular a realizar entre os dias
vinte e oito e trinta de julho; Fábrica da Igreja da Freguesia de Lousã e Vilarinho
para festa popular a realizar em Vale de Maceira entre os dias quatro e sete de
agosto; Fábrica da Igreja da Freguesia de Lousã e Vilarinho para arraial a realizar
em Vilarinho junto à capela da Senhora das Preces nos dias quinze e dezasseis de
julho. As licenças foram passadas com a isenção conferida às coletividades.
09 – Conselho dos Lugares
Foram apresentadas e analisadas as propostas de intervenção feitas pelos
representantes do Conselho dos Lugares após contato feito pelos nossos serviços.
As reclamações e sugestões da responsabilidade da Junta de Freguesia foram
agendadas, tendo em conta a organização dos trabalhos e a disponibilidade das
equipas. Foram devidamente encaminhadas para as entidades competentes todas
aquelas que estão fora das nossas competências.
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10 – Noite Branca
A secretária informa que tem participado nas reuniões de organização e preparação
da segunda edição da Noite Branca em que a Junta de Freguesia é parceira. A
organização é da ADSCCL que, além da Junta, conta com o apoio da Câmara
Municipal, Dueceira, Activar e AESL. A atividade decorrerá entre as dezanove e as
duas horas da manhã do dia quinze de julho. Esta iniciativa insere-se na estratégia
de (re)animação e (re)dinamização da Rua do Comércio, bem como do comércio
local, juntando animação variada, exposição de artes e ofícios, música, espetáculos
de rua entre muitos outros, destinada a pessoas de todas as idades.
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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