ATA Nº 5
Aos três dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, no
edifício sede, reuniu o executivo da Junta de Freguesia, com a presença de
António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena Gomes Correia, Augusto Manuel
Fernandes Simões, Ana Filipa Rodrigues Sêco e a ausência de Ricardo Bandeira
Jorge justificada por motivos profissionais, 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 e atividades
06 – Toponímia
07 – Pedidos
08 – Contrato de manutenção de software aplicacional
09 – Pedidos de colaboração para prestação de trabalho comunitário
10 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
11 - A Minha Rua
12 – FLII - Palavras de Fogo
13 – Aviso
14 – Festa de Natal
Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão:
1. Participação do Público
Não havendo público presente, o Presidente deu início à reunião.
02 – Correspondência
O Presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de
e-mail do CLDS3G com envio de memorando e documentação referente à reunião
do grupo de trabalho DaLousã, realizada em seis de dezembro; convite da Secção
de Judo do Montanha Clube para participar na entrega de medalhas da Prova de
Judo juvenis/cadetes a realizar no dia dezasseis de dezembro no pavilhão
municipal; aviso número setenta e seis da Câmara Municipal.
3. Informações do Presidente
O Presidente informa que foi notificado, na qualidade de testemunha,
relativamente ao processo 162/16.5T8LSA para comparecer no Tribunal no dia
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dezanove de dezembro, a fim de prestar depoimento na audiência de inquirição de
testemunhas. Informa que foi recebido e-mail da DGAL com indicação de que o
prazo de entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística para as
administrações, para o subsetor da administração local, foi prorrogado por um
ano. Informa que mandou reparar a viatura matrícula 98-66-ST e que, devido à
urgência foi feito ajuste direto simplificado (ajuste contra fatura). Mais informa que
foi feita a inscrição junto da Imprensa Nacional Casa da Moeda com o pedido de
credenciais para efeitos de publicação e contratação pública e que, para os
mesmos efeitos, foi ajustado o certificado digital eletrónico à empresa Multicert
pelo valor de (178.35 €). Informa igualmente que foi solicitado orçamento para
fornecimento de serviços à firma AcinGov. Informa também que procedeu à
inscrição no Congresso da Anafre e perguntou aos vogais se pretendiam assistir
enquanto observadores, adiantando que terá um custo de vinte e cinco euros
(25,00 €) para o almoço de sábado.
4. 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.
5. Participação em reuniões e atividades
Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e
atividades enumeradas de seguida: reunião no espaço J para apresentação dos
dados de participação do primeiro semestre de dois mil e dezassete, no dia
catorze; Festa de Natal de Vilarinho e entrega de medalhas da Prova de Judo
juvenis/cadetes do Montanha Clube, no dia dezasseis; entrega de cabazes de
Natal com a Juventude Socialista, no dia vinte e três; Assembleia de Freguesia, no
dia vinte e sete de dezembro.
06 – Toponímia
O presidente informa que foram tornadas públicas duas propostas de toponímia
para o lugar de Cabeço do Moiro. As propostas foram apresentadas com base na
auscultação dos moradores residentes no lugar.
7. Pedidos
Analisado o pedido de José Júlio Fernandes de melhoria do escoamento e
orientação das águas pluviais em frente à casa dos seus pais, na Rua 25 de abril,
já que, devido à inclinação da via, as águas escoam para a garagem. Analisado e
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agendado o pedido de limpeza da Póvoa de Fiscal, nomeadamente da Travessa
do Tapado, feito por Sandra Simões. Deferido o pedido de assistente social da
ADIC para a cedência de sala da delegação de Vilarinho para a realização de
reunião entre as funcionárias da ADIC e um representante sindical, no dia vinte de
dezembro. A Irmandade de Nossa Senhora da Piedade solicita apoio no corte de
infestantes na área do Parque de S. João, de acordo com o já habitual. Deliberado
ceder uma equipa. O presidente informa que, de acordo com o habitual, foi
entregue lenha para aquecimento ao Jardim de Infância da ADIC e do Freixo. Foi
ainda entregue lenha a título gracioso às coletividades Rancho Infantil Estrelinhas
da Ponte do Areal e ADSCCL e a duas famílias com necessidades económicas
comprovadas.
8 – Contrato de manutenção de software aplicacional
O Presidente informa que efetuou a renovação do contrato de fornecimento de
software à empresa Fresoft. O valor do contrato mantém-se igual, cumprindo os
requisitos legais e dispensa outros trâmites.
09 – Pedidos de colaboração para prestação de trabalho comunitário
Analisado e ratificado o deferimento do pedido feito pelo Instituto de Reinserção
Social de cumprimento de trabalho a favor da comunidade do arguido José
Joaquim Sardinha Caveirinha, no total de noventa e cinco horas. Ao pedido feito
pelo Instituto de Reinserção Social de cumprimento de trabalho a favor da
comunidade do arguido Bruno Ferreira Carvalho, no total de noventa e cinco horas
o presidente informou que a autarquia tem neste momento dois pedidos deferidos,
pelo que não poderá aceitar mais enquanto estes decorrerem.
10 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter
temporário: Associação Cultural e Recreativa do Padrão para festa popular a
realizar entre os dias vinte e oito e trinta de janeiro. A licença foi passada com a
isenção conferida às coletividades.
11 - A Minha Rua
Neste período foram recebidas e resolvidas e/ou devidamente encaminhadas
quatro ocorrências no Portal A Minha Rua.
12 – FLII - Palavras de Fogo
A secretária informa que contactou o agrupamento para apresentar o projeto e ver
da possibilidade de algumas turmas participarem no concurso de ideias para o
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logotipo. Adianta que a próxima reunião de consórcio é no dia trinta e um de
janeiro.
13 - Aviso
O Presidente deu a informação que deu tolerância de ponto aos trabalhadores da
autarquia no dia vinte e seis de dezembro.
14 – Festa de Natal
O executivo considerou que a festa de Natal correu muito bem, tendo evidenciado,
uma vez mais, o espírito de comunidade e de convívio intergeracional. Agradece a
todas as entidades
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. Foi encerrada a reunião pelas dezanove horas.
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