ATA Nº 16
Aos três dias do mês de outubro 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, verificando-se a ausência de Ana Filipa Rodrigues
Sêco e de Ricardo Bandeira Jorge, com a seguinte
Ordem do Dia
01 – Participação do Público
02 – Correspondência
03 – Informações do Presidente
04 – Pedidos de renúncia ao mandato
05 – Trabalhos feitos e a realizar
06 – Participação em reuniões e atividades
07 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
08 – Pedidos de parecer
09 – Projeto “Tecer a Prevenção”
Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão:
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 convite da Assembleia Municipal para sessão de esclarecimento sobre a
criação da Empresa Intermunicipal de Águas, Saneamento e Resíduos do
Pinhal Interior, no dia onze de setembro no Centro Cultural de Vila Nova de
Poiares; convite da Câmara Municipal para a sessão solene de assinatura de
protocolos das AAAF e dos CATL no dia dez de setembro; convite do GAP
para inauguração da exposição de fotografia do artista Luís Garção, no dia
quinze de setembro; convite da Comissão de Festas da Nossa Senhora da
Pegada e do Presidente da Junta de Freguesia de Foz de Arouce e Casal de
Ermio para sardinhada a realizar no dia dez de setembro; edital número nove
da Câmara Municipal referente à sessão ordinária de setembro da Assembleia
Municipal; convocatória da Câmara para reunião de preparação da semana
sénior a realizar no dia vinte e seis de setembro; convite do jornal Trevim para
jantar de angariação de fundos a realizar no dia vinte e oito de setembro;
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convite da organização da LousãMotores para a inauguração do certame no
dia vinte e oito de setembro; convite da Câmara Municipal para as
comemorações das Jornadas Europeias do Património; email do Espaço J E6G
com marcação de reunião de consórcio no dia oito de outubro; convite da
Câmara Municipal da Lousã para as comemorações do cinco de outubro.
03 - Informações do Presidente
O Presidente informa que, no seguimento de reunião havida com a Academia
de Música de Coimbra – Lousã foram estudadas possíveis formas de parceria,
nomeadamente no apoio à realização de pequenos concertos em espaços
diferentes na vila. Estas atividades cumprem o objetivo de divulgar o trabalho
da escola, mas também incentivam o gosto pela aprendizagem da música,
sendo dirigidas as todas as faixas etárias. O primeiro “Academia na Vila”
decorreu no dia quinze de manhã, no Largo Alexandre Herculano. Deu
conhecimento do ofício enviado pela ADIC a agradecer a colocação das novas
janelas no edifício onde funciona a valência de Jardim de Infância.

Deu

conhecimento de e-mail enviado por Elisabete Ferreira, diretora técnica do
Centro Social e Cultural do Pinhal, a informar que, por motivos pessoais, deixa
de exercer essas funções a partir do dia vinte e oito de setembro. O Presidente
informa ainda que este ano as entidades que vão representar a freguesia nos
espaços de restauração da XXIX Feira da Castanha e do Mel são o Coro Misto
da Sociedade Filarmónica Lousanense e o Rancho de Vilarinho.
04 - Pedidos de renúncia ao mandato
O Presidente informa que os vogais do executivo da junta comunicaram a sua
renúncia ao mandato. A vogal Ana Filipa Rodrigues Seco comunicou a sua
renúncia através de carta entregue em mãos no dia dezasseis de setembro e o
vogal Ricardo Bandeira Jorge através de carta registada recebida no dia vinte e
seis de setembro. O Presidente da Junta aceitou os pedidos em referência. A
sua substituição será efetuada na próxima Assembleia de Freguesia. As cartas
enviadas constituem anexos a esta ata e ficam arquivadas em pasta própria.
05 - 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.
06 - Participação em reuniões e atividades
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Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e
atividades enumeradas de seguida: sessão de esclarecimento sobre a criação
da Empresa Intermunicipal de Águas, Saneamento e Resíduos no dia onze de
setembro; primeira Academia na Vila, no Largo Alexandre Herculano, no dia
quinze; Fórum Desafios e Oportunidades do Eurobic, no dia dezoito; Fórum
Boas Práticas, CLDS, dia vinte e um; reunião para preparação da semana
sénior, dia vinte e seis; visita ao Centro Logístico da Câmara Municipal e
Assembleia Municipal, no dia vinte e sete; reunião com o ICNF, em
representação dos Baldios de Alfocheira

e inauguração do certame

LousãMotores 2018, no dia vinte e oito, do mês de setembro.
07 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter
temporário: Fábrica da Igreja da Freguesia de Vilarinho para festa popular a
realizar em Cabanões nos dias treze e catorze de outubro. A licença foi
passada com a isenção conferida às coletividades.
08 – Pedidos de parecer
Neste período foram emitidos três pareceres. O primeiro sobre o pedido
efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para a passagem
na área da freguesia, nos dias nove e dez de novembro, 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 dia nove cerca das dezasseis horas e no dia
dez entre as dez e as onze horas. 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 segundo sobre o pedido efetuado
pelo GOAL – Grupo Operacional de Airsoft da Lousã para a organização nos
dias cinco, seis e sete de outubro do “Encontro Nacional de Airsoft”- Al louzani,
com cerca de duzentas pessoas, na Quinta do Arinto, Cacilhas, Lousã. O
terceiro sobre o pedido do Montanha Club para a organização nos dias cinco,
seis e sete de outubro do evento de BTT denominado Avalanche Licor Beirão
2018, com a participação de cerca de setecentos atletas. A partida é no Trevim
e a chegada ao Parque de Exposições. O percurso foi enviado por mail em
anexo ao pedido. Assim, a Junta de Freguesia, reiterando que deverão ser
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respeitadas todas as normas de boa utilização dos vários espaços, bem como
proceder à reparação de eventuais danos aí causados, deliberou emitir parecer
favorável ao mesmo.
09 – Projeto “Tecer a Prevenção”
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Lousã tem em
desenvolvimento um projeto designado "Tecer a Prevenção" e que tem como
grande objetivo a promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens do
concelho da Lousã. O referido projeto partiu de um diagnóstico local das
problemáticas inerentes à infância e juventude e identificou 3 eixos prioritários
de intervenção, sendo que o referente à violência domestica e familiar originou,
em conjunto com a GNR, um conjunto de ações de sensibilização a realizar em
todas as freguesias. Na freguesia de Lousã e Vilarinho, estas ações vão
decorrer nos dias oito e onze de outubro.
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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