ATA Nº 40
Aos seis dias do mês de maio de dois mil e quinze, pelas onze horas, na sede da
Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, reuniu o executivo da Junta de Freguesia,
com a presença de António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena Gomes Correia,
Aurélio da Costa Duarte Gonçalves, Augusto Manuel Fernandes Simões e António
de Fátima Lima Gonçalves, 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/atividades
06 – Pagamentos
O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes.
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 do G.A.LO. - Grupo de Aeromodelismo da Lousã, associação sem fins
lucrativos, para o Encontro Internacional de Aeromodelismo na realizar nos dias
um, dois e três de maio; convite da CPCJL para Tertúlia subordinada ao tema
“Contextos e Singularidades na Violência Filio-Parental” a realizar no Auditório da
Biblioteca Municipal Comendador Montenegro, no próximo dia quinze de maio,
pelas catorze e trinta, dinamizada pelo Dr. Diamantino Santos; mail da Galp
Energia a informar da execução de um simulacro na UAG de Lousã na Zona
Industrial dos Matinhos no dia seis de maio, cerca das vinte e uma horas, conforme
indicado no plano enviado em anexo ao mail.
03 – Informações do presidente
Neste

ponto,

o

presidente

informa

o

executivo

que

a

Associação

de

Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares, vai implementar o projeto
GeraSol, que visa a intervenção com seniores no sentido da promoção do
envelhecimento ativo e da solidariedade intergeracional, no Casal dos Rios, após a
articulação com a Junta de Freguesia.
04– Trabalhos feitos e a realizar
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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/atividades
Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e
atividades enumeradas de seguida: Assembleia Municipal no dia trinta; centésimo
décimo primeiro aniversário da Corporação de Bombeiros.
06 – Pagamentos
O tesoureiro Aurélio Gonçalves deu informação das faturas pagas durante o mês
de abril, a saber: fatura 901000392 de Leroy Merlin no valor de mil trezentos e dez
euros e oito cêntimos (1.310,08€); fatura 14/17 de Sétima Geração Unipessoal,
Lda. no valor de dois mil euros (2.000,00€); fatura 7001515777 de INCM –
Imprensa nacional Casa da Moeda no valor de seiscentos e trinta e um euros e
vinte e nove cêntimos (631,29€); faturas 1019, 997 e 934 de FUL – Ferragens e
utilidades da Lousã, no valor de trinta e seis euros e trinta cêntimos (36,30€) fatura
9189 de Café snack-bar – O Sonho no valor de trinta e oito euros (38,00€); fatura
166557 de Neves e Bandeira, Lda., no valor de oitocentos e noventa e três euros e
trinta e dois cêntimos (893,32€); fatura 112767 de VerdeClick – Soluções
Energéticas, no valor de cento e vinte e um euros (121,00€); faturas 2363, 2016 e
882 de Associação Académica de Coimbra, no valor de setenta e cinco euros
(75,00€); fatura 4 de Sociedade Filarmónica Lousanense no valor de quinhentos
euros (500,00€); aturas 17001, 1469 e 282 de Fresoft, no valor de dois mil cento e
trinta euros e noventa e nove cêntimos (2.130,99€); faturas 9699, 0107, 9743,
9807, 9903, 9939, 9940, 9997, 0106, 7980, 7925, 7991, 7924, 7987 e 1479 de
Aníbal Antunes Bandeira no valor de mil novecentos e dezoito euros e setenta e
quatro cêntimos (1.918,74€); fatura 19 de Malta e Pinto Reparações Auto Lda. no
valor de mil trezentos e trinta e seis euros e vinte e um cêntimos (1.336,21€); fatura
342 de Auto Peças Lousã no valor de dez euros (10,00€); fatura 3299 de PT
Empresas no valor de trinta euros e sete cêntimos (30,07€); fatura 1487 e 1630 de
Chen Changyun no valor de vinte e três euros e sessenta cêntimos (23,60€);fatura
621 de Lousanfer, Lda. no valor de onze euros e vinte e cinco cêntimos (11,25€);
recibos 9557 e 2210 de Fidelidade – Companhia de Seguros, SA no valor de
quatrocentos e quatro euros e treze cêntimos (404,13€); faturas 6978, 2107 e 2125
de EDP, no valor de trezentos e treze euros e noventa e cinco cêntimos (313,95€):
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fatura 1060 de Agropeças do Centro, Lda. no valor de sessenta e dois cêntimos
(0,62€); faturas 3428 e 9798 de Vodafone, no valor de quatrocentos e dezanove
euros e vinte e nove cêntimos (419,29€); fatura 1506 de CTT no valor de um euro e
oitenta cêntimos (1,80€); fatura 5149 de CIPABE – Centro Inspeção periódica Auto
das Beiras, no valor de trinta euros e cinquenta e quatro cêntimos (30,54€); fatura
8549 de Brisa – Concessão Rodoviária, no valor de vinte e oito euros (28,00€);
Seguros Zurich – duzentos e treze euros e trinta e três cêntimos (213,33€); fatura
2920 de Securitas Direct, no valor de quarenta e dois euros e setenta e oito
cêntimos (42,78€); faturas33761 e 38345 de Grenke Renting SA, no valor de
oitocentos e vinte e três euros e trinta e um cêntimos (823,31€). No valor total de
treze mil trezentos e quarenta euros e sessenta cêntimos (13.340,60€).
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, bem como pelos membros do executivo presentes.
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