ATA Nº 7
Aos sete dias do mês de fevereiro 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 Ricardo Bandeira Jorge, 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 – Isenções
07 – Pedidos
08 – Justificação Administrativa
09 – Pedidos de parecer
10 – Formação de Prática Real em Contexto de Trabalho
11 – Ajustes
12 - A Minha Rua
13 – FLII - Palavras de Fogo
Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão:
1. Participação do Público
Havendo público presente, o Presidente deu a palavra ao Paulo Magro, membro
da Assembleia de Freguesia, que expôs as seguintes situações: falta de
sinalização adequada na Rua Dr. Eugénio de Lemos; situação da ponte do Boque
já que a Câmara Municipal colocou réguas para alargar a via mas não foi uma boa
solução.
02 – Correspondência
O Presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de
convite da Associação Activar para jantar comemorativo do aniversário, a realizar
no dia vinte e três de fevereiro; edital número dezasseis da Câmara Municipal
referente a alteração ao alvará de loteamento 01/94; convite da UCC Arouce para
a cerimónia pública de apresentação/início do projeto “Lousã, Comunidade Amiga
dos Bebés” a decorrer no dia trinta de janeiro; convocatória para a reunião da
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Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, a realizar no dia
dezanove de janeiro, adiada para trinta e um de janeiro, de acordo com
informação enviada posteriormente; convocatória para reunião do Conselho
Municipal de Educação, a realizar no dia trinta e um de janeiro; convite da
Associação Recreativa e Cultural de Vale de Neira para jantar convívio, a realizar
no dia dezassete de fevereiro; convite do Jardim de Infância da ADIC para reunião
do Conselho Eco Escolas a realizar no dia trinta de janeiro; convocatória para
reunião do Conselho Local de Ação Social, a realizar no dia seis de fevereiro.
3. Informações do Presidente
O Presidente informa que foi vendido lote para construção de jazigo no cemitério
de Vilarinho. Foi ainda discutido o procedimento a adotar para a normalização da
atribuição de subsídios a coletividades e a associações, que poderá passar pela
entrega anual do plano e do relatório de atividades. No seguimento de pedido do
Presidente da Câmara Municipal, o Presidente enviou a lista de materiais a ceder
pela Câmara durante o presente ano.
Mais informa que no próximo dia vinte e um vão ser assinados os protocolos
celebrados entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia do concelho.
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. Destaca a construção de valeta e caixas
para escoamento de águas no Marco do Espinho. A obra integrará também a
construção

de

aqueduto,

com

grelha, em

toda a

largura da

estrada

agrícola/florestal que marca o início do concelho e que servirá para travar o
depósito de inertes na estrada municipal 555, aumentando assim a segurança do
trafego rodoviário.
5. Participação em reuniões e atividades
Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e
atividades enumeradas de seguida: reunião do grupo de trabalho do CLDS no dia
dezanove de janeiro; XVI Congresso da Anafre nos dias vinte e seis, vinte e sete e
vinte e oito de janeiro; apresentação do projeto “Lousã Comunidade Amiga dos
Bebés” e Eco Escolas do JI da ADIC, no dia trinta de janeiro; reuniões da FLII,
CMDFCI e CMEL, no dia trinta e um de janeiro; reunião de preparação da Noite
Branca, no dia um de fevereiro.
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06 – Isenções
Foram discutidas e aprovadas as seguintes isenções: taxas de emissão de licença
para atividades ruidosas de carater temporário e de certificação de documentos a
todas as associações da freguesia, desde que o pedido seja apresentado por
associações e/ou coletividades.
O executivo emitiu parecer favorável a esta proposta.
7. Pedidos
Analisadas as questões levantadas pela Comissão de Pais do Jardim de Infância
da ADIC, em reunião havida no dia dezanove do corrente, nomeadamente sobre o
estado do edifício, que não apresenta boas condições de segurança e de
isolamento. Os pais pedem o apoio da Junta na resolução das questões possíveis,
nomeadamente na substituição das janelas exteriores. O Presidente explicou ao
executivo que o Jardim de Infância da ADIC, funciona num edifício que é
propriedade da Câmara Municipal da Lousã, existindo um contrato de cedência do
espaço com a ADIC e com o Grupo Recreativo e Cultural Vilarinhense - GRCV.
Mais informa que a Junta, após o fecho da EB de Vilarinho, apoiou a mudança do
JI para o novo espaço, estando previsto que a parte devoluta do edifício venha a
ser usada pelo GRCV, em princípio pelo seu Rancho Folclórico, para a abertura
de um espaço museológico.
Analisado pedido apresentado por António Manuel Neves para abertura de vala e
colocação de tubo nas Regadas ao longo da regadeira para conseguir transportar
água do poço e para salvaguarda da mesma na época de incêndios.
Deliberado autorizar a realização da obra, devendo na sua execução serem
observados os cuidados devidos, designadamente na salvaguarda das redes já
instaladas no local, e devendo igualmente, e após a intervenção, efetuar a
reposição do pavimento e do regadio. Esta intervenção, e respetiva autorização,
serão comunicadas à Camara Municipal da Lousã.
08 – Justificação Administrativa
A secretária deu conhecimento do requerimento de António Pedro de Jesus
Fidalgo, feito nos termos dos artigos de atestado de justificação administrativa em
como usa indistintamente o nome de António Pedro de Jesus Fidalgo e António P.
Fidalgo.
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O requerimento foi feito nos termos os artigos nºs 102.º, 103.º e 104.º do Código
de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo DL nº 4/2017, de 7 de
janeiro.
A Junta de Freguesia é competente para proceder ao ato requerido por força da
previsão da alínea qq) do n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
A situação subjacente ao pedido é do conhecimento pessoal do Presidente e do
Tesoureiro pelo que, nos termos do n.º 2 do artigo CPA, não carece de prova.
Assim, a Junta de Freguesia, por unanimidade, dá provimento ao requerido,
lavrando-se o seguinte termo de justificação administrativa:
António Pedro de Jesus Fidalgo, nascido a 02 de janeiro 1967, filho de João
de Oliveira Marques Fidalgo e de Rosa de Jesus de Almeida Fidalgo,
portador do Cartão de Cidadão 07846241, válido até 19 de setembro de 2022,
também usa, e sendo por ele conhecido, o nome de António P. Fidalgo,
sendo, no entanto, uma e a mesma pessoa.
Deliberado passar atestado.
9. Pedidos de parecer
Neste período foram emitidos três pareceres:
O primeiro sobre o pedido efetuado através do sector de Desporto da CML, por
correio eletrónico, para a organização no dia três de fevereiro de Passeio Solidário
de Ciclismo organizado pela Equipa Profissional de Ciclismo EFAPEL, no
Concelho da Lousã. De acordo com a organização, o passeio terá início pelas dez
horas junto à Fábrica da EFAPEL em Serpins e término pelas onze horas e trinta
minutos no mesmo local, passando por Serpins, Casal de Ermio, Lousã, Vilarinho
e Serpins. Contará com cerca de cem participantes. O trajeto em Google Earth,
Google maps e PDF foi enviado em anexo ao pedido.
O segundo sobre o pedido efetuado através do sector de Desporto da CML, por
correio eletrónico, para a organização no dia onze de março de uma Prova de Trail
pelo Montanha Clube – Secção de Trail. De acordo com a organização, a prova
terá início às nove horas e trinta minutos e término às treze horas, começa no
Lagar Mirita Sales e termina no Trevim, num percurso de cerca de sete km sempre
em desnível ascendente, prevendo-se a participação de cerca de duzentos atletas.
Simultaneamente, em sentido descendente à prova e utilizando o mesmo
percurso, haverá uma caminhada para cerca de cinquenta pessoas. O mapa do
percurso foi enviado em anexo ao pedido.
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O terceiro sobre o pedido efetuado através do sector de Desporto da CML, por
correio eletrónico, para a organização no dia três de fevereiro de Passeio Nissan
Terrano pelo Senhor Jorge Melo. De acordo com a organização, o passeio terá
início às oito horas e trinta minutos e término às dezanove horas e trinta minutos.
É um passeio sem fins lucrativos e sem custos para os participantes, prevendo-se
a presença de cerca de trinta e cinco carros. Tratando-se de um passeio para
famílias, o trajeto apenas utilizará estradas e estradões já existentes. O trajeto em
Google Earth foi enviado em anexo ao pedido.
Assim, a 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.
10 - Formação de Prática Real em Contexto de Trabalho
A pedido do Instituto de Emprego e Formação Profissional – IEFP, Centro de
Emprego de Coimbra, foi recebido o formando José Miguel Nunes, do curso de
formação EFA NS Técnico de Multimédia que irá cumprir a componente de
formação de prática real em contexto de trabalho, num total de quatrocentas horas
no período de dezassete de janeiro a vinte e seis de fevereiro na Junta de
Freguesia.
11 – Ajustes
Foram apresentados pelo Presidente e analisados os processos de ajuste direto
números um à empresa José Garcia, Lda, no valor de novecentos e oitenta e seis
euros e quatro cêntimos (986,04 €) e dois à empresa Acin Icloud Solution, Lda no
valor de duzentos e cinco euros (205,00 €).
12 - A Minha Rua
Neste período foram recebidas e resolvidas e/ou devidamente encaminhadas duas
ocorrências no Portal A Minha Rua.
13 – FLII - Palavras de Fogo
No seguimento da reunião havida no dia trinta e um, e depois de reflexão sobre os
custos e implicações da participação na atividade, foi deliberado que, a manter-se
a participação da Junta, só poderiam ser assumidos custos com deslocação e
estadia de autores nacionais.
A Junta de Freguesia considera muito relevante esta iniciativa, pelo que continua a
manifestar o seu empenho na sua concretização.
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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 vinte horas.
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