ATA Nº 100
Aos quatro dias do mês de outubro 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 – Pagamentos
06 – Pedidos
07 – Pedidos de parecer
08 – Ajustes
09 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
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 da Câmara Municipal para a sessão evocativa do 5 de Outubro –
Implantação da República – que terá lugar no Salão Nobre do Edifício dos
Paços do Concelho, pelas quinze horas. Durante a cerimónia serão entregues
as Medalhas de Mérito do Concelho a quatro entidades que têm contribuído
para a valorização do Concelho. Recebidos também: e-mail do Espaço J E6G
com convocatória para reunião de consórcio a realizar no dia dezanove de
outubro; aviso número cinquenta e sete da Câmara Municipal referente à
abertura de período de discussão pública; e-mail do CDLD 3G com
documentação referente à reunião do dia vinte e cinco de setembro; convite da
organização da LousãMotores para a inauguração do certame, a realizar no dia
seis de outubro.
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03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa que suspendeu o mandato durante o período
da campanha eleitoral.
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 – Pagamentos
O tesoureiro Augusto Simões deu informação das faturas pagas durante o mês
de setembro, a saber: faturas 2289595, 2255585, 655676271 e 49841 da PT
no valor de quinhentos e trinta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos
(555.00€); faturas 467406 e 118270 de Continente Hipermercados, S.A. no
valor de trinta e oito euros e trinta e três cêntimos (38,33€); faturas 1039 e 990
de Li Huixian no valor de doze euros e setenta e cinco cêntimos (12,75€);
fatura 81 de Plurijardim Unipessoal, Lda. no valor de vinte e sete euros e
cinquenta cêntimos (27,50€); faturas 2454 e 2411 de Estrela da Sorte no valor
de nove euros e vinte cêntimos (9,20€),fatura 2649 de Associação Académica
de Coimbra no valor de vinte e cinco euros (25,00€); faturas 4515, 64349,
4438, 4430 e 4433 de FUL no valor de cento e cinquenta e um euros e setenta
e cinco cêntimos (151,75€); fatura 980 de Auto Peças da Lousã, Lda no valor
de vinte e cinco euros e trinta cêntimos (25,30€);faturas 91211,59656 e 70471
de Vodafone no valor de quatrocentos e trinta e nove euros e vinte e sete
cêntimos (439,27€); fatura 39221 de Bricolousã no valor de sete euros e
noventa cêntimos (7.90€); recibo 1459 de Irmandade de Nossa Senhora da
Piedade no valor de mil duzentos e cinquenta euros (1250,00€); faturas 71332,
71633 e 71452 de EDP no valor de cento e oitenta e três euros e quinze
cêntimos (183,15€); recibo 1114 de Isidoro Correia da Silva, Lda. no valor de
dois mil quatrocentos e cinquenta e três euros e onze cêntimos (2.453,11€);
fatura 1877 de Agropeças do Centro, Lda. no valor de treze euros e vinte e dois
cêntimos (13,22€); faturas 27999 e 19669 da Grenke no valor de cento e
noventa euros e vinte e oito cêntimos (190,28€);fatura 1002044 de Securitas
Direct no valor de quarenta e três euros e cinquenta e um cêntimos ( 43,51€) no
valor total de cinco mil quatrocentos e vinte e cinco euros e vinte e quatro
cêntimos (5.425,24€). Informa também que, no âmbito da gestão corrente entre
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a Junta e as Assembleias de Compartes, foi transferido para a Junta o valor de
oito mil euros (8.000,00 €) da Assembleia de Compartes dos Baldios de Vale
de Neira. No âmbito da responsabilidade social da Junta de Freguesia, o
tesoureiro informa que foi pago o valor total de trezentos e cinquenta euros
(350,00 €) a agregados com comprovada insuficiência económica.
06 – Pedidos
A Associação de Estudantes da Escola Secundária da Lousã solicita a
cedência de uma mesa e de um armário para ajudar a equipar o espaço da
Associação na escola. Deliberado ceder o material solicitado. Analisado pedido
da munícipe Anabela Coutinho para colocação de espelho no Largo da
Associação do Padrão. Deliberado atribuir o donativo de cinquenta euros
(50,00 €) ao Clube Académico das Gândaras, de acordo com pedido feito. No
seguimento do já habitual, deliberado ceder a sala da Junta, em Vilarinho, à
Escola de Parapente para ação a realizar no dia cinco de outubro.
07 – Pedidos de parecer
Neste período foram emitidos dois pareceres. O primeiro sobre o pedido
efetuado através do sector de Desporto da CML, via e-mail, para a organização
no dia oito de outubro de passeio/desfile de veículos motorizados, pela
LousãMotores. O referido passeio começa no Parque Municipal de Exposições,
pelas dezasseis horas e conta com cerca de quarenta veículos. O evento em
causa não é competitivo, sendo que somente serão usadas estradas
asfaltadas, estando os participantes obrigados a cumprir o código da estrada.
O mapa do percurso dentro do concelho da Lousã e o link do trajeto foram
entregues anexos ao pedido. O segundo sobre o pedido efetuado através do
sector de Desporto da CML, via e-mail, para a organização do “XII Rally de
Portugal Histórico”, pelo Automóvel Clube de Portugal. O referido evento terá
lugar no dia seis de outubro com entrada na Lousã pela variante a Foz de
Arouce. O evento consiste num rally de regularidade realizado em estrada
aberta onde todos os participantes têm, obrigatoriamente, de cumprir o código
da estrada, sendo que se prevê a participação de oitenta a cem carros. O
horário de entrada do primeiro concorrente na Lousã será por volta das
dezasseis horas sendo que o último concorrente prevê-se que saia pelas
dezoito horas. O link do percurso foi enviado em anexo ao pedido. Assim, a
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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 aos mesmos.
08 - Ajustes
Foram apresentados pelo Presidente e analisados os processos de ajuste
direto números vinte e três à empresa A.M. Cacho e Brás, Lda, no valor de dois
mil trezentos e vinte e quatro euros e setenta cêntimos (2.324,70 €); vinte e
quatro à empresa Glassdrive – Fozglass Comércio de Vidro, Lda. no valor de
noventa e cinco euros e cinquenta e sete cêntimos (95,57 €).
09 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
O presidente colocou à discussão e votação a alteração número seis da
Modificação do Orçamento da Despesa e a alteração número três ao Plano
Plurianual de Investimentos. Os documentos foram aprovados por unanimidade
e encontram-se arquivados em pasta própria.
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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