ATA Nº 97
Aos dezasseis dias do mês de agosto 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 – Pagamentos
07 – Pedidos
08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
09 - Portal A Minha Rua
10 – Ajustes
11 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
12 – Formação em Contexto de Trabalho - Escola Profissional da Lousã
13 – Conselho dos Lugares
14 – Escola Comunitária COMUNIX
O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes.
01 – Participação do público
Não havendo público presente, o presidente deu início à reunião. Como
habitualmente, por ser período de férias, neste mês só houve lugar a uma
reunião do executivo.
02 – Correspondência
O presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente
de pedido da ANAFRE de divulgação do balcão virtual IMTonline.pt; convite da
Associação de Convívio e Melhoramentos do Candal para o almoço anual de
convívio a realizar no dia vinte e seis de agosto; pedido da empresa de
formação e consultoria Planeta Informático para divulgação da formação para
Condução e Manobra de Tratores; avisos da Câmara Municipal números
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quarenta e quatro referente à realização de trabalhos de finalização de
pavimentação da Rua General Humberto Delgado no dia dezanove de julho,
quarenta e cinco referente ao condicionamento de circulação entre vinte e
quatro de julho e vinte e um de agosto no cruzamento da Rua João Luso com a
Rua Dr. Pires de Carvalho devido a trabalhos de requalificação do pavimento e
infraestruturas hidráulicas, quarenta e nove referente à interdição da circulação
automóvel no dia oito de agosto entre a Rua Casal de Santo António e a Ponte
do Boque devido à realização de trabalhos de avaliação e conservação da
Ponte do Boque, cinquenta e um com indicação de ocorrência de perturbação
no normal abastecimento de água no dia oito de agosto na Rua do Tojal e na
Rua das Relvas, quarenta e oito referente a condicionamento de trânsito nas
Poças entre os dias oito e onze de agosto, quarenta e dois referente à
realização da nona etapa do “79ª Volta a Portugal Santander Totta”; correio
electrónico do CLDS com marcação de reunião do grupo de trabalho para o dia
vinte e cinco de julho; convite da Sociedade Columbófila Lousanense para o
leilão de encerramento de campanha a realizar no dia cinco de agosto; e-mail
de RIEPA com indicação dos membros da direção da coletividade; convite do
Jornal Trevim para o programa da décima primeira Festa da Caricatura a
realizar no dia vinte e dois de julho; correio electrónico da ANAFRE com
divulgação do projeto Freguesias+eficientes; pedido de divulgação da Câmara
Municipal de folheto sobre as próximas eleições dirigido a imigrantes; convite
da ANAFRE para o I Encontro Cultural Distrital de Freguesias a realizar no dia
doze de agosto em Oliveira do Hospital; convite da Câmara Municipal para a
Cerimónia de entrega da ambulância de socorro – projeto vencedor do
Orçamento Participativo 2016 – aos Bombeiros Municipais da Lousã no dia
quatro de agosto; e-mail da Câmara Municipal com aviso à população referente
a alerta de incêndio florestal enviado pela ANPC; correio electrónico da
ADSCCL a agradecer o apoio na realização da Noite Branca; correio
electrónico da Fresoft com divulgação de workshop sobre SNC – AP a realizar
no dia doze de setembro na sede da Junta de Freguesia das Gândaras; correio
electrónico da Câmara Municipal a enviar parecer sobre a realização da
Procissão Solene em honra da Nossa Senhora da Ajuda; convite da Câmara
Municipal para receção a vereador da Mairie de Paris, no dia dezasseis de
agosto.
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03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa que no dia quinze esteve em Cabanões para
aferir algumas necessidades de intervenção na aldeia. Esta reunião foi
marcada no seguimento de pedido de moradores. Informa que foram
agendadas duas consultas ao abrigo do protocolo assinado com a ANAFRE e a
Ordem dos Advogados. Deu ainda conhecimento ao executivo do memorando
da última reunião de trabalho enviado pelo CDLS. Em relação à questão
levantada pelo munícipe António José Gonçalves sobre a construção de muro
na Rua Amílcar Campos Duarte, dá conhecimento ao executivo que informou o
requerente que, “depois de contactados os proprietários, foi-nos informado que
irão proceder à construção de um muro de vedação. Mais nos foi transmitido
que essa construção foi acordada no negócio de transmissão de parcela de
terreno entre particulares.”
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: entrega do prémio da Missão Sorriso
Continente à UCC Arouce, no dia vinte e seis de julho; festa na Póvoa em seis
de agosto e festa do Prilhão em doze de agosto.
06 – Pagamentos
O tesoureiro Augusto Simões deu informação das faturas pagas durante o mês
de junho, a saber: faturas 749 e 750 de Palácio da Lousã no valor de cento e
sessenta e cinco euros (165,00€); recibo 74373 e fatura 16630 de Aníbal
Antunes Bandeira no valor de novecentos e catorze euros e noventa e um
cêntimos (914,91€); fatura 17041 de Frases Celebres – Unipessoal, Lda. no
valor de novecentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos (922,50€); fatura
2/1017028414 de amen.pt no valor de oitenta e quatro euros e oitenta e sete
cêntimos (84,87€); faturas 57682, 1143, 3901, 1863 e 4408 de Vodafone no
valor de oitocentos e um euros e dezassete cêntimos (801,17€); fatura 5008 de
Flores da Kika no valor de quinze euros (15,00€); fatura 8085 de CDL –
Inspeção Auto, Lda. no valor de trinta euros e setenta cêntimos (30,70€);
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faturas 379 e 366 de Ermidas no valor de setenta e quatro euros e quarenta e
dois cêntimos (74,42€); fatura 1249 de Jornal “ O Trevim” no valor de vinte
euros (20,00€); faturas 1894, 1183 e 1518 de Catulo, Lda no valor de mil
trezentos e oitenta e um euros e cinquenta e seis cêntimos (1.381,56); faturas
3107, 5984 e 755 de Agropeças do Centro, Lda. no valor de duzentos e
dezassete euros e cinco cêntimos (217.05€); faturas 4128, 56585, 56280 e
4034 de FUL no valor de noventa e dois euros e noventa e cinco cêntimos
(92,95€); faturas 170977 e 168631 de Cooperativa Agrícola do Concelho da
Lousã no valor de vinte e nove euros e dez cêntimos (29,10€); recibo 463 de
Rancho Infantil Estrelinhas da Ponte do Areal no valor de vinte e cinco euros
(25,00€);faturas 56388 e 99777 de PT empresas, S.A. no valor de duzentos e
setenta e seis euros e quarenta e quatro cêntimos (276,44€); faturas 845 e 828
de LI Huixian no valor de onze euros e vinte cinco cêntimos (11,25€); fatura
13429 de Ricópia no valor de trinta e um euros e sessenta e sete cêntimos
(31,67€); fatura 2579 de Pensão Residencial Martinho no valor de trezentos e
sessenta euros (360,00€); recibo 892 de Associação Princesa peralta no valor
de sessenta euros (60,00€); recibo 6 de Clube Vespas da Louzan no valor de
cento e cinquenta euros (150,00€); recibo 2011 de Clube Académico das
Gândaras R.C. no valor de trezentos euros (300,00€; recibo 162 de G.C.L. –
Associação Cultural do Grupo de Concertinistas da Lousã no valor de cem
euros (100,00€); fatura 682 de Aflopinhal – Associação Florestal do Pinhal no
valor de oitenta euros (80,00€);faturas 2951, 3337 e 3660 de Multimac no valor
de oitenta euros e quarenta e cinco cêntimos (80,45€); recibo 221 de AEDRL
no valor de noventa euros (90,00€); fatura 6383 de Isidoro Correia da Silva,
Lda no valor de dois mil cento e sete euros e vinte cêntimos (2.107,20€); fatura
51662 de Papelaria ABC no valor de dezanove euros e cinquenta cêntimos
(19,50€);fatura 373 de Grafisemide no valor de mil euros (1.000,00€);fatura 135
de Associação de estudantes da ESTS Coimbra no valor de vinte e cinco euros
(25,00€);fatura 1895 de Associação Académica de Coimbra no valor de vinte e
cinco euros (25,00€); faturas 82011, 82588 e 82139 de EDP no valor de cento
e noventa e um euros e quarenta e cinco cêntimos (191,45€); fatura 6461 de
Jamarket, Lda no valor de dois euros e cinquenta e oito cêntimos (2,58€);
faturas 5160 e 8160 da Grenke no valor de cento e noventa euros e vinte e oito
cêntimos (190,28€); fatura 37031 de Securitas Direct no valor de quarenta e
421

três euros e cinquenta e um cêntimos (43,51€), no valor total de nove mil
novecentos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos (9.918,56€). Informa
também que foi pago à Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira o
valor de cinco mil e vinte euros (5.020,00 €) referente à aplicação de herbicida
na freguesia e à manutenção e limpeza de caminhos e à Assembleia de
Compartes dos Baldios de Vale de Neira o valor de dez mil euros (10.000,00 €)
como comparticipação pelos serviços de manutenção e limpeza de vias e
caminhos

diversos,

efetuados

por

estas

entidades.

No

âmbito

da

responsabilidade social da Junta de Freguesia, o tesoureiro informou que foi
pago o valor total de mil quinhentos e trinta e três euros e noventa cêntimos
(1533,90 €) a agregados com comprovada insuficiência económica. Devido ao
período de férias da funcionária, os pagamentos realizados durante o mês de
julho ficarão exarados na ata de setembro.
07 – Pedidos
No seguimento do atendimento de pedidos feitos por munícipes, foram
recebidos agradecimentos de moradores de Vilarinho pela colocação dos
vasos na fonte e de Anabela Simões pelo apoio dado à ida ao concurso Preço
Certo. Presente pedido de colaboração para a realização de festa na capela da
Póvoa a realizar no dia seis de agosto enviado pelas zeladoras da capela.
Convidam o executivo para estar presente na festa. Agendados pedidos de
Elsa Mendes para limpeza da aldeia do Covão de Cima e da educadora do
Jardim de Infância da ADIC para limpeza do estacionamento da escola.
08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foram solicitadas duas licenças para atividades ruidosas de
caráter temporário: Fábrica da Igreja da Paróquia da Freguesia de Lousã e
Vilarinho para festa popular a realizar no Prilhão entre os dias onze e catorze
de agosto (esta licença substitui a número três); Fábrica da Igreja da Paróquia
da Freguesia de Lousã e Vilarinho para festa popular a realizar nos Ramalhais
entre dezasseis e dezoito de setembro. As licenças foram passadas com a
isenção conferida às coletividades.
09 – Portal A Minha Rua
Neste período foram recebidas e devidamente encaminhadas três ocorrências
no Portal A Minha Rua.
10 – Ajustes
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Foram apresentados pelo Presidente e analisados os processos de ajuste
direto números doze à empresa Lopes e Lopes, Lda, no valor de quarenta
euros e vinte cêntimos (40,20 €); treze à empresa Britas do Centro, Lda. no
valor de trezentos e dez euros e quinze cêntimos (310,15 €); catorze à
empresa AAB, Lda no valor de sessenta e nove euros e sessenta cêntimos
(69,60 €); quinze e dezasseis à empresa Agro-México, Lda., no valor de
duzentos e sete euros e oitenta e sete cêntimos (207,87 €) e cento e cinquenta
e sete euros e quarenta e três cêntimos (157,43 €), respetivamente; dezassete
e dezoito à empresa Pedro Seco, Lda. no valor de vinte e nove euros e trinta e
quatro cêntimos (29,34 €) e cinquenta e nove euros e quatro cêntimos (59,04 €)
respetivamente; dezanove à empresa AAB, Lda. no valor de sessenta e nove
euros e sessenta cêntimos (69,60 €); vinte à empresa Pedro Seco, Lda., no
valor de trinta e três euros e trinta e três cêntimos (33,00 €) e vinte e um à
empresa Agro México, Lda., no valor de duzentos e vinte e cinco euros e
catorze cêntimos (225,14 €).
11 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
O presidente colocou à discussão e votação a alteração número cinco da
Modificação do Orçamento da Despesa e a alteração número dois ao Plano
Plurianual de Investimentos. Os documentos foram aprovados por unanimidade
e encontram-se arquivados em pasta própria.
12 – Formação em Contexto de Trabalho - Escola Profissional da Lousã
A secretária da Junta informa que os alunos da EPL do curso de Técnico de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos terminaram a sua formação
em contexto de trabalho no dia vinte e oito de julho com avaliação positiva.
13 – Conselho dos Lugares
Agendados pedidos de limpeza dos lugares de Porto da Pedra, Vale Domingos
e Casal Novo feitos por Cláudio Almeida, José Almeida e Miguel Mendonça,
respetivamente, todos representantes no Conselho dos Lugares.
11 – Escola Comunitária COMUNIX
O presidente informa que recebeu convite da Drª Rita Serra, do CES, para a
roda de conversa relacionada com o regime de associação dos compartes com
o Estado, no dia vinte e oito de agosto. A iniciativa enquadra-se na Escola
Comunitária do projeto COMUNIX - Participação Ativa de Jovens na
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Governação de Áreas Comunitárias, financiado pelo Erasmus + Juventude em
Ação. O projeto europeu COMUNIX é coordenado pelo Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra, em colaboração com os Baldios dos
Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho, Lousã e conta com parceiros da
Galiza e de Itália. Tendo em conta que a realidade com que terão mais
contacto é dum baldio em autogestão, o propósito desta roda de conversa é
dar a conhecer a realidade do regime de associação entre os compartes e o
Estado aos jovens participantes da Escola Comunitária, para conhecerem as
diferenças. Trata-se de vinte e cinco jovens entre os dezassete e os trinta anos,
residentes em Portugal, Galiza e Itália. Convidam ainda para a sessão de
abertura a realizar no dia vinte e três de agosto e de encerramento no dia dois
de setembro.
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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