ATA Nº 9
Aos onze dias do mês de abril 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 – Toponímia
07 – Pedidos
08 – Pedidos de parecer
09 – Conselho dos Lugares
10 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
11 - Ajustes
12 – Patrocínio aos Novos Fitados
13 – Ordens de Serviço
14 - Projetos
15 – Discussão e votação dos documentos de prestação de contas e do
relatório de atividades do ano de dois mil e dezassete
16 – Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da
autarquia
17 – Alteração ao mapa de pessoal da autarquia
Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão:
01. Participação do Público
Não havendo público presente, o Presidente deu início à reunião. Agradece a
disponibilidade do executivo em fazer a reunião neste dia e informa que
alteração da data foi devidamente publicitada por edital.
02 – Correspondência
O Presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente
de e-mail da Escola Profissional da Lousã com convite para participar no
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primeiro Conselho Eco-Escolas, no dia catorze de março; do Jardim de Infância
do Freixo com convocatória para o segundo Eco-Escolas a realizar no dia vinte
e dois de março; convite do Presidente da Junta de Freguesia de Foz de
Arouce e Casal de Ermio, para a "Homenagem aos mortos da batalha de Foz
de Arouce em 1811", no dia vinte e cinco de março; convite da ARCIL, através
do projeto CLDS 3G “Lousã+Inclusiva”, para a formalização da assinatura do
Acordo de Cooperação, que visa estabelecer relações de trabalho positivas
entre as entidades e dar continuidade à colaboração que tem vindo a ser
desenvolvida e que criou a recente Rede de Apoio a Pequenos Produtores
“daLousã!” no dia treze de abril; convite da Escola Profissional para a atividade
“Mostra o Teu Talento” a realizar no dia vinte e quatro de março; pedido da
Câmara Municipal para a divulgação de inquérito que visa identificar as
necessidades psicossociais da população atingida pelos incêndios e que vai
ser levado a cabo por professores e alunos da Escola Superior de Tecnologias
da Saúde de Coimbra.
03. Informações do Presidente
O Presidente informa que, em Assembleia Geral de Compartes, foram
renovadas as delegações de competências na Junta de Freguesia para a
gestão dos Baldios de Alfocheira e de Vale de Neira. Informa também que o IX
Passeio Pedestre de Vilarinho está agendado para o próximo dia vinte e dois.
Conta com a colaboração da Câmara Municipal da Lousã, Baldios de Vilarinho,
Clube Recreativo Vilarinhense e os grupos de caminheiros Gruta – Terras de
Arunce e Montanha Clube. O percurso terá cerca de treze quilómetros num
grau de dificuldade médio/fácil. Adianta que foram já realizadas reuniões com
vista à preparação da XIII Edição dos Jogos da Freguesia a realizar no dia
dezoito de maio e da exposição alusiva aos mesmos que irá estar patente nas
escolas. Em relação às obras realizadas na sala de atendimento da Junta,
explica que tiveram como principal motivação facilitar o atendimento aos
fregueses e salvaguardar a privacidade do trabalho administrativo e de
contabilidade. Explica ao executivo a abrangência do Decreto-Lei n.º 19-A/2018
que adapta o regime contraordenacional aplicável à gestão das faixas
secundárias de gestão de combustível. Devido à necessidade de rentabilizar o
organizar os sistemas informáticos da Junta e ao facto de ser necessária
assistência técnica profissional e eficiente, o Presidente apresenta a proposta
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de assistência técnica da ISOCAD, aceite pelo executivo como a mais
vantajosa. Lembra que o Regime Geral de Proteção de Dados entra em vigor
no próximo dia vinte e cinco de maio e que prevê a nomeação de uma pessoa
encarregada pela proteção de dados.
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: reunião no espaço J para apresentação de
possíveis candidaturas, no dia dezasseis de março; ações de formação e
queima organizadas pela Aflopinhal em Vilarinho e em Alfocheira, dia oito e
vinte e seis de março respetivamente; atividade “Mostra o Teu Talento” no dia
vinte e quatro de março; Assembleias Gerais dos Baldios de Alfocheira e de
Vale de Neira no dia vinte e oito de março; sessão de Participação do
Orçamento Participativo e assinatura de protocolo com o Conselho Diretivo dos
Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho, no dia nove de abril no
Clube Recreativo Vilarinhense; Assembleia Geral dos Baldios de Vale de Neira
no dia nove de abril; Assembleia Geral dos Baldios de Alfocheira no dia dez de
abril; reunião do CMEL no dia onze de abril.
06 – Toponímia
Foram apresentadas e votadas favoravelmente as propostas de toponímia para
os lugares de Cabeço do Moiro e Pegos.
07. Pedidos
Analisado o pedido de Daniela Henggeler relativamente ao estacionamento no
Largo do Penedo, local de difícil acesso por ser um beco sem saída, e ter
pouco espaço. Explica que a maior parte das vezes está ocupado com veículos
não havendo possibilidade de acesso a ambulâncias ou carros dos bombeiros.
Solicita a colocação de sinalização vertical e horizontal para resolver esta
questão. Deliberado articular com a Câmara Municipal. Analisado o pedido de
Ana Correia, residente no Cabeço do Moiro, de alteração da entrada da sua
casa com colocação de grelha. Deliberado autorizar a referida intervenção
desde que seja assegurado o correto escoamento das águas pluviais. O
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munícipe António Manuel Neves informa que já realizou a obra solicitada e
agradece a disponibilidade da Junta.
08. Pedidos de parecer
Neste período foram emitidos quatro pareceres. O primeiro sobre o pedido
efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização
no dia dezassete de março de Passeio Todo o Terreno Turístico, pela entidade
“Serras com cores, aromas e suas gentes – Associação 4x4”. Com partida de
Penela pelas nove horas e chegada à Lousã pelas dezanove horas, este
evento prevê a presença de cerca de dezassete carros e pretende somente
usar estradas secundárias e caminhos agrícolas de acesso público. O trajeto
em Google Earth foi enviado em anexo ao pedido. O segundo sobre o pedido
efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para a passagem
na área da freguesia, no dia trinta de março, do “Passeio de TT Turístico – O
Caminho Mais Longo” organizado pela empresa de animação turística Endless
Way. O passeio terá início em Chaves e final em S. Brás de Alportel, passando
pela Lousã no referido dia trinta de março. Não tendo caracter competitivo, os
seus participantes estão obrigados a cumprir escrupulosamente o código da
estrada, sendo que se prevê a presença de cerca de trinta carros. O trajeto em
Google Earth, foi enviado em anexo ao pedido. O terceiro sobre o pedido
efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para a passagem
na área da freguesia, nas aldeias de xisto, no dia dois de junho, de passeio de
carros antigos organizado pela Casa do Concelho de Tomar. O passeio terá
início (pelas dez horas e trinta minutos) e final (pelas treze horas) na Lousã,
estando prevista a presença de quinze carros. Não tendo caracter competitivo,
os seus participantes estão obrigados a cumprir escrupulosamente o código da
estrada. O link do 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 nos dias cinco, seis, sete e oito de abril do Campeonato da Europa
de Downhill pela Federação Portuguesa de Ciclismo. O local de partida é no
Terreiro das Bruxas e a chegada ao Louzanpark em Cacilhas, contando com
cerca de duzentos e cinquenta atletas. Na quinta-feira, sexta-feira e no sábado
há treinos das nove às treze horas e das catorze às dezoito horas e no
domingo o treino é das nove às dez horas e trinta minutos, a primeira descida é
às onze e a segunda às catorze horas. O trajeto em Google Earth foi enviado
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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.
09 – Conselho dos Lugares
Analisadas as sugestões e pedidos dos elementos do Conselho dos Lugares.
Foram agendadas as intervenções a realizar pela Junta de Freguesia e
devidamente encaminhadas aquelas que não são de nossa responsabilidade.
10 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter
temporário: Irmandade da Nossa Senhora da Piedade para festa popular a
realizar entre os dias cinco e dez de maio. A licença foi passada com a isenção
conferida às coletividades.
11 – Ajustes
Foram apresentados pelo Presidente e analisados os processos de ajuste
direto números três à empresa FUL – Ferragens e Utilidades da Lousã, Lda, no
valor de cento e quarenta e nove euros e cinquenta e cêntimos (149.50 €) e
quatro à empresa Pladur Pinta – João Gomes, no valor de seiscentos e
sessenta e um euros e cinquenta e seis cêntimos (661,56 €).
12 – Patrocínio aos Novos Fitados
À semelhança do que tem ocorrido, o executivo aprovou a atribuição de
subsídio no valor de vinte e cinco euros (25.00) por cada curso superior, desde
que seja devidamente solicitado por estudante residente na freguesia.
13 - Ordens de Serviço
Foram apresentadas pelo presidente e ratificadas pelo executivo as ordens de
serviço número um, relativa à marcação das tolerâncias de ponto do ano de
dois mil e dezoito e dois, referente à autorização de condução da carrinha
matricula 01/47/DR concedida ao senhor Armando Manuel Francisco dos
Santos entre os dias vinte e nove e trinta e um de março.
14 – Projetos
O executivo estudou a possibilidade e pertinência da Junta aderir a diferentes
projetos e candidaturas apresentados. Foi assim apresentada a possibilidade
de aderir à segunda 2ª edição do Eco-Freguesias XXI promovido pela
Associação Bandeira Azul da Europa, ao Programa "JUNTAr" - Apoio às Juntas
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de Freguesia e Freguesias+Eficientes. O Agrupamento de Escolas e a
Associação de Pais da EB2 envolveram também a Junta de Freguesia com o
projeto Jogos da Freguesia na iniciativa “Escola Amiga das Crianças” – Ideias
Extraordinárias, aguardando a aprovação da candidatura.
15 – Discussão e votação dos documentos de prestação de contas e do
relatório de atividades do ano de dois mil e dezassete
O Presidente colocou à apreciação e discussão os documentos de prestação
de contas e o relatório de atividades do ano de dois mil e dezassete, os quais
foram explicados pelo Tesoureiro. Depois da análise dos documentos, foram os
mesmos aprovados por unanimidade, sem mais intervenções.
16 – Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações
patrimoniais da autarquia
Neste ponto foram analisados os mapas dos bens inventariados referentes ao
ano de dois mil e dezassete. O Presidente explicou as questões levantadas
pelo executivo, tendo o documento sido aprovado por unanimidade.
17 – Alteração ao mapa de pessoal da autarquia
Atendendo à alteração da legislação sobre a limpeza de matas e da proteção
da floresta, o Presidente propõe uma alteração ao mapa de pessoal da
Freguesia de modo a poder ser aberto um lugar na carreira de assistente
operacional para funções na área do ambiente e floresta com os conteúdos
funcionais de serviços gerais e de sapador. Esta proposta foi aprovada por
unanimidade.
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.

52

