ATA Nº 99
Aos vinte dias do mês de setembro 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 – Associação de Estudantes da Escola Secundária da Lousã
07 – Ajustes
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 avisos da Câmara Municipal números cinquenta e três e cinquenta e quatro
referentes à interdição de trânsito no dia dez de setembro nas ruas
circundantes ao Parque Municipal de Exposições, no âmbito da realização do
evento desportivo “Skyroad Aldeias do Xisto 2017”, cinquenta e cinco
respeitante ao evento LousãMotores, cinquenta e seis referente à festa em
honra de Nossa Senhora das Necessidades, nos Ramalhais; e-mail da
Comissão Nacional de Eleições com nota informativa sobre publicidade
institucional; e-mail da DGAL com o novo endereço de acesso ao Portal
Autárquico; convite da ARCIL para o sétimo Festival Nacional da Canção para
Pessoas com Deficiência Mental, a realizar no Cine Teatro da Lousã no dia
catorze de outubro.
03 – Informações do presidente
Neste ponto o Presidente informa que a Junta de Freguesia manifestou o seu
apoio ao Programa Life Lignobio, proposto pela Dueceira, enquanto entidade
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gestora das áreas baldias de Alfocheira e Vale de Neira. Sendo, para já, uma
intenção de parceria, é uma proposta interessante e pertinente para o
desenvolvimento local e para a promoção da sustentabilidade das nossas
áreas baldios.
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: cerimónia de assinatura de protocolos do
Microninho, no Salão Nobre da Câmara Municipal, dia seis; Assembleia
Municipal no dia treze; Assembleia de Freguesia, no dia dezoito de setembro.
06 – Associação de Estudantes da Escola Secundária da Lousã
O Presidente informa que recebeu o presidente e representantes da
Associação de Estudantes da Escola Secundária da Lousã a quem entregou o
computador solicitado. Refere que esta cedência foi um ato simbólico que
deverá marcar o início de uma parceria de trabalho e que desafiou os alunos a
envolverem a Junta de Freguesia nas suas ações e atividades, de modo a
desenvolvermos em conjunto o interesse dos jovens pela participação ativa e
pela intervenção cívica.
07 - Ajustes
Foi apresentado pelo Presidente e analisado o processo de ajuste direto
número vinte e dois à empresa A. M. Cacho e Brás, Lda, no valor de
setecentos e setenta e quatro euros e noventa cêntimos (774,90 €).
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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