ATA Nº 11
Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, no
edifício sede, reuniu extraordinariamente o executivo da Junta de Freguesia,
com a presença de António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena Gomes
Correia, Augusto Manuel Fernandes Simões e Ana Filipa Rodrigues Sêco, 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 – Pedidos
07 – Pedidos de parecer
08 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
09 – Jogos da Freguesia
10 – Crescer com as Árvores
11 - Ajustes
12 – A Minha Rua
13 – S. João no Largo da Graça
14 – Toponímia
15 - Revisão do Orçamento da Receita e da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
16 – Homologação da decisão de contratação
Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão:
01. Participação do Público
Não havendo público presente, o Presidente deu início à reunião. Agradeceu a
presença do executivo nesta reunião extraordinária e explicou que a sessão
ordinária de seis de junho não foi realizada por questões profissionais, tendo
sido remarcada para o dia treze, de acordo com edital de trinta de maio. No
entanto, nesse dia, por questões de saúde não foi possível estar presente,
tendo sido convocada a presente reunião com carater extraordinário.
02 – Correspondência
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O Presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente
de convite para o convívio do trigésimo quinto aniversário da Associação de
Caçadores da Lousã, no dia dezasseis de junho; convite do Clube Motard da
Lousã para o primeiro aniversário e inauguração da sede do Clube, no dia um
de julho; convite da Irmandade de Nossa Senhora da Piedade para o jantar
convívio a realizar no santuário no dia catorze de maio; convite da Associação
Cultural do Grupo de Concertinistas da Lousã, inserido no X Encontro Nacional
de Grupos de Tocadores de Concertina a realizar no dia vinte de maio.
Recebido ainda agradecimento do Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares
da Extinta Freguesia de Vilarinho pela presença do presidente na mesa de
abertura do II Seminário, que em muito contribuiu para o bom desenrolar dos
trabalhos.
03. Informações do Presidente
O Presidente informa que, atendendo à breve entrada em vigor do Novo
Regulamento Geral de Proteção de Dados e à necessidade de atualização
nessa área, a secretária da Junta, Helena Correia, frequentou formação
específica de Encarregado de Proteção de Dados, no dia dezanove de maio
em Lisboa. Frequentou ainda formação sobre a Norma de Controlo Interno, no
IGAP, nos dias seis e sete de junho. O tesoureiro da Junta, Augusto Simões e
a funcionária Ana Soares, frequentaram formação sobre Proteção de Dados no
dia vinte e cinco de maio, na Fundação Bissaya Barreto, em Coimbra. O
Presidente informa também que, atendendo aos custos e à logística da FLII
não nos é possível permanecer na parceria. Atendendo ao interesse da
iniciativa, o executivo faz votos do maior sucesso. A visita dos elementos da
Assembleia de Freguesia às instalações da junta na Lousã e em Vilarinho fica
agendada para o dia vinte e três de junho, seguida de almoço convívio.
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 e atividades
Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e
atividades enumeradas de seguida: formação sobre os Jogos da Freguesia, na
Escola Profissional da Lousã e montagem da exposição fotográfica sobre os
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Jogos na Escola de Santa Rita, reunião do CLDS a três; inauguração da nova
valência da Santa Casa da Misericórdia da Lousã, no dia cinco; procissões em
honra de Nossa Senhora da Piedade nos dias seis, dez e treze; participação do
Presidente no II Seminário “Comunidades Locais e os Baldios”, promovido pelo
Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho,
no dia doze; jantar convívio da Irmandade da Nossa Senhora da Piedade, em
catorze; reunião de consórcio do Espaço J, apresentação da plataforma do
sistema de apoio à decisão e gestão de emergência e reunião de preparação
do Louzantrail no dia quinze; encerramento de Seminário de Karaté no dia
dezanove; almoço convívio do Grupo de Concertinistas, a vinte; reunião de
preparação da Noite Branca, no dia vinte e um; projeto Crescer com as
Árvores, no dia vinte e dois em Vale de Neira, do mês de maio. Em junho:
reunião com os comerciantes do Largo da Graça para preparação do S. João,
dia doze; festas de final de ano na EB2, no dia treze e da EB1 no dia quinze;
sessões “Aldeia Segura, Pessoas Seguras” dezasseis, dezassete e trinta; XVIII
Descida Noturna, dia dezasseis; assembleia Eco Escolas em Santa Rita, no dia
vinte.
06. Pedidos
Analisado o pedido de apoio da Secção de Caminheiros do Montanha Clube
para a realização da XVIII Descida Noturna. Deliberado oferecer os sacos de
papel necessários para a logística do evento. Convidam para o jantar convívio
a realizar depois da descida. Analisado o pedido da Associação Cultural do
Grupo de Concertinistas da Lousã para apoio do X Encontro nacional de
Grupos de Tocadores de Concertina a realizar no dia vinte de maio. Deliberado
manter o valor concedido no ano anterior, cem euros (100,00 €). De acordo
com o já habitual, a Junta colabora com a realização do Louzantrail, no dia
dezassete de junho com a cedência de viatura de apoio aos atletas. Analisado
o pedido de apoio de reconstrução de habitação no lugar do Penedo,
pertencente a morador sem recursos económicos e doente. Decidido efetuar
intervenção no caminho exterior da casa de forma a que as águas da chuva
não piorem o estado do imóvel e pedir ajuda à Câmara Municipal para a
reconstrução do interior da habitação. No seguimento do acordado em anterior
reunião do executivo, comunicou que a Direção da ADIC solicitou a
substituição de algumas das janelas do Jardim de Infância de Vilarinho,
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bastante deterioradas, por janelas em alumínio. Este pedido é feito também
pelos pais das crianças que frequentam o JI.
07. Pedidos de parecer
Neste período foram emitidos nove pareceres. O primeiro sobre o pedido
efetuado pela secção de Caminheiros do Montanha Clube para a organização
no dia dezasseis de junho da décima oitava descida noturna de caminheiros da
serra da Lousã. O mapa do percurso foi enviado anexo ao pedido. O segundo
sobre o pedido efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para
a organização nos dias dezanove e vinte de maio, de Prova de BTT
denominada “Fox Enduro Race” pelo Montanha Clube. De acordo com a
organização, no sábado haverá treinos livres das nove às dezoito horas, e no
domingo as provas são das oito horas e trinta minutos às dezassete horas, com
partida e chegada no Louzanpark em Cacilhas. O mapa do percurso foi
enviado em anexo ao pedido. O terceiro sobre o pedido efetuado através do
sector de Desporto da CML, via email, para a organização no dia vinte e sete
de maio de caminhada com a designação “O que nos LIGA – 50 Anos”,
promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro. O evento terá início às dez
horas e final às doze horas e trinta minutos no Parque Municipal de
Exposições, num percurso de cerca de sete quilómetros e meio, com a
presença prevista de duzentos participantes. O percurso foi enviado em anexo
ao pedido. O quarto sobre o pedido efetuado através do sector de Desporto da
CML, via email, para a organização no dia dezassete de junho do
“LouzanTrail”, evento de corrida de montanha contemplando três percursos de
trail que percorrerão a serra da Lousã, pelo Montanha Clube – Secção de Trail.
O percurso mais curto terá cerca de dezassete quilómetros, o intermédio cerca
de vinte e seis, o mais longo cinquenta. Com partida prevista da antiga Escola
do Mercado pelas nove horas - percurso curto, oito horas - percurso médio,
seis horas - percurso longo e chegada do último participante pelas vinte horas,
o evento espera contar com cerca de mil e trezentos participantes. Os tracks
dos percursos em causa foram enviados em anexo em formato Google Earth.
Enquanto entidade gestora dos baldios de Alfocheira foi ainda solicitada a
passagem solicitada. O quinto sobre o pedido efetuado através do sector de
Desporto da CML, via email, para a organização no dia três de junho da quarta
edição do Passeio de Motas intitulado de “ IV Roda Solidária” organizado pela
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Liga dos Amigos dos Bombeiros da Lousã. De acordo com a organização, o
passeio terá início pelas nove horas e trinta minutos no Parque Carlos Reis,
terminando pelas catorze horas. Contará com cerca de cento e cinquenta
participantes. O passeio utilizará somente estradas municipais e alcatroadas no
cumprimento das regras de trânsito. O trajeto em PDF foi enviado em anexo ao
pedido. O sexto sobre o pedido efetuado através do sector de Desporto da
CML, via email, para a filmagem de um vídeo promocional na Serra da Lousã
pela Câmara Municipal da Lousã nos dias vinte e um, vinte e dois, vinte e três e
vinte e quatro de maio. O referido vídeo contemplará filmagens de um carro e
de uma bicicleta de BTT, sendo que a bicicleta usará trilhos já existentes devidamente marcados no âmbito dos percursos de BTT existentes na Serra
da Lousã - e o carro usará somente estradas alcatroadas ou estradões próprios
para veículos motorizados. As filmagens da bicicleta decorrerão entre os dias
vinte e um e vinte e quatro de maio e as do carro nos dias vinte e dois e vinte e
três, durante todo o dia. Os troços onde as filmagens terão lugar foram
enviados em anexo em formato Google Earth. O sétimo sobre o pedido
efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização
no dia dez de junho de passeio de bicicletas no concelho da Lousã pelos
Bombeiros Voluntários de Serpins. O referido passeio terá início pelas nove
horas no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Serpins e chegada ao mesmo
local pelas treze horas, prevendo-se a participação de cinquenta cicloturistas.
O mapa do percurso foi enviado anexo ao pedido. O oitavo sobre o pedido
efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização
no dia vinte e quatro de junho de passeio de vespas pelos concelhos da Lousã
e Castanheira de Pera pelo Clube de Vespas da Louzan. A partida é pelas
nove horas no Parque Carlos Reis e a chegada ao Restaurante Mimosa da
Beira pelas catorze horas e trinta minutos, prevendo-se a participação de cerca
de cem vespas. Serão somente utilizadas estradas alcatroadas no escrupuloso
cumprimento das normas de trânsito. O trajeto em Google Earth, foi enviado
em anexo ao pedido. O nono sobre o pedido efetuado através do sector de
Desporto da CML, via email, para a organização no dia dezasseis de junho de
passeio turístico de motas intitulado de “Rota das Praias Fluviais” pelo Clube
Motard da Lousã. A partida é pelas nove horas junto ao Supermercado
Continente e a chegada ao Parque Carlos Reis pelas treze horas, prevendo-se
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a participação de cerca de setenta e cinco participantes. Serão somente
utilizadas estradas alcatroadas no escrupuloso cumprimento das normas de
trânsito. 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.
08 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foram solicitadas duas licenças para atividades ruidosas de
caráter temporário: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Lousã para
festa popular a realizar na Praça Cândido dos Reis nos dias trinta de junho e
um de julho; Clube Recreativo Vilarinhense para baile a realizar em Vilarinho
no dia treze de julho. As licenças foram passadas com a isenção conferida às
coletividades.
09 – Jogos da Freguesia
No dia dezoito de maio realizou-se a décima terceira edição dos Jogos da
Freguesia. A atividade contou com as parcerias já habituais da Faculdade de
Ciências de Desporto e de Educação Física da Universidade de Coimbra,
Agrupamento de Escolas da Lousã, Escola Profissional da Lousã, Câmara
Municipal, Clube Desportivo Lousanense e Rugby Clube da Lousã. Contou com
a presença de cerca de mil alunos dos primeiro e segundo ciclos, divididos
entre os dois espaços. A animação e orientação estiveram a cargo de cerca de
cento e quarenta alunos da faculdade e dos professores, apoiados pelos
alunos da Escola Profissional. O presidente realçou o facto de esta atividade já
ser um caso de estudo na faculdade e de servir de avaliação para os alunos da
cadeira de recreação. Este ano a Santa Casa da Misericórdia participou
ativamente com um grupo de idosos, facto que deu aos jogos um verdadeiro
valor intergeracional. O balanço da atividade é extremamente positivo e o
executivo agradece a todos, na pessoa do professor Mário maia, a preciosa
colaboração.
10 – Crescer com as Árvores
No dia vinte e dois de maio realizou-se mais uma edição do projeto Crescer
com as árvores. Cinquenta e duas crianças da escola básica de Santa Rita
receberam árvores do alfobre da escola, entregues pelos colegas do Jardim de
Infância, que foram plantadas no terreno em Vale de Neira afeto a este fim. As
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crianças tiveram ainda oportunidade de perceber o crescimento e evolução das
espécies plantadas pelos colegas em anos anteriores.
11 – Ajustes
Foram apresentados pelo Presidente e analisados os processos de ajuste
direto números seis à empresa Aníbal Antunes Bandeira, Lda, no valor de
setecentos e dezasseis euros (716.00 €); sete à empresa Catulo, Lda, no valor
de mil e noventa e um euros e setenta e seis cêntimos (1091,76 €); oito à
empresa Almeida Seco, Lda no valor de novecentos e noventa e sete euros e
noventa cêntimos (997,90 €) e nove à empresa Bandboard, Lda, no valor de
cento e oitenta e seis euros e vinte e seis cêntimos (126,26 €).
12 – A Minha Rua
Neste período foram recebidas e devidamente encaminhadas três ocorrências
no Portal A Minha Rua.
13 – S. João no Largo da Graça
A secretária informa que no dia doze de junho reuniu com os comerciantes de
restauração estabelecidos no Largo da Graça e na Rua General Humberto
Delgado para a preparação do arraial de S. João. A Junta de Freguesia, com o
apoio da Câmara Municipal, e de acordo com o já habitual, assegura a
iluminação e o encerramento ao trânsito do Largo e a sardinha. Aos
comerciantes interessados cabe a organização do arraial.
14 – Toponímia
Analisado pedido da Câmara Municipal para emissão de parecer relativamente
à atribuição do topónimo “Rua da Fonte de Vidal de Baixo” ao troço assinalado
na planta anexa ao pedido. Não havendo nada a opor, foi dado parecer positivo
e comunicado à Camara Municipal.
15 - Revisão do Orçamento da Receita e da Despesa e do Plano Plurianual
de Investimentos
O presidente colocou à discussão e votação a revisão número um da
Modificação do Orçamento da Despesa e da Receita e do Plano Plurianual de
Investimentos. Depois de esclarecidas as questões levantadas, os documentos
foram aprovados por unanimidade e encontram-se arquivados em pasta
própria.
16 – Homologação da decisão de contratação
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O Presidente informou que proferiu despacho homologando a lista final de
classificação unitária do procedimento concursal para assistentes operrcionais.
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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