ATA Nº 53
Aos quatro dias do mês de novembro 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, Augusto Manuel Fernandes Simões, António de Fátima Lima
Gonçalves e Liliana Marcela Moreira Simões, 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
07 - Modificação do Orçamento da Despesa
08 – Ajustes
09 - Formação de Parapente
10 – XV Congresso da ANAFRE
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
aviso da Câmara Municipal referente à venda de flores e velas junto ao cemitério e
ao mercado municipal; convocatória da Activar para reunião do Consórcio do
espaço J para o dia dois de novembro; mail da Câmara Municipal com cartaz do
Programa de Promoção de Leitura; convite da AESL e do CEMC – Clube de
Empresários de Miranda do Corvo, para sessão de esclarecimento com a ACT –
Autoridade das condições para o trabalho, a realizar no dia dez de novembro em
Miranda do Corvo; convocatória da Federação Nacional dos Baldios (BALADI) para
reunião a realizar no dia oito de novembro nas instalações da Confederação
Nacional de Agricultura; mail da Activar com nova data da iniciativa “Pedalando
pela Igualdade”, a realizar no dia sete de novembro já que no dia previamente
agendado as condições atmosféricas não permitiram a realização da atividade; mail
da Activar com convite para tertúlia/workshop “Bem cozinhar para bem alimentar” a
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realizar no dia seis de novembro; mail da Associação Cultural e Recreativa de Vale
de Maceira com convite para as comemorações do vigésimo nono aniversário da
associação, a realizar nos dias catorze e quinze de novembro; mail da Câmara
Municipal com pedido de afixação de documento enviado pela Agencia Portuguesa
do Ambiente.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente dá as boas vindas à vogal Liliana Simões por ser esta a
sua primeira reunião de executivo.
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/atividades
Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e
atividades enumeradas de seguida: reunião com os professores Mário Maia, Ana
Rosa Jaqueira e Paulo Coelho para preparar a conferência internacional sobre
Jogos Tradicionais, no dia vinte e dois; entrega de medalhas no campeonato de
judo do Montanha Clube e magusto da Sociedade Columbófila Lousanense, dia
vinte e quatro; Conferencia Internacional sobre Jogos Tradicionais, de vinte e sete a
trinta de outubro; reunião na Activar sobre o projeto Escolhas e Assembleia de
Freguesia, dia dois de novembro.
06 – Pagamentos
O tesoureiro Augusto Simões deu informação das faturas pagas durante o mês de
outubro, a saber: fatura 59898 de Securitas Direct no valor de quarenta e dois
euros e setenta e oito cêntimos (42,78€); faturas 1672, 1754, 1755, 1802, 1870,
1946, 1981 e 8533 no valor de mil duzentos e oitenta e dois euros e oitenta e um
cêntimos (1,282,81€); fatura 169 e 405 do Jornal Trevim no valor de sessenta euros
(60,00)€; fatura 4728, 1638 e 1623 DE Chen Changyun no valor de oito euros e
sessenta cêntimos (8,60€); fatura 1759 de Lousanfer, Lda., no valor oito euros e
oitenta e seis cêntimos (8,86€); fatura 1710, 1688, 1676, 1674 e 2602 de FUL –
Ferragens e utilidades da Lousã no valor de cinquenta e seis euros e quarenta e
dois cêntimos (56,42€); fatura 10 de XD solutions – unipessoal, Lda no valor de
quinhentos e oitenta e seis euros e noventa e nove cêntimos (586,99€); fatura 3
Riso Ibérico, S.A. no valor de cento e cinquenta e oito euros e noventa e oito
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cêntimos (158,98€); fatura 355898 de PMS – Pinheiro de Melo & Salgado Coffee
Solutions no valor de duzentos e seis euros e sessenta e quatro cêntimos
(206,64€); fatura 2081 de Multimac – Maquinas e Equipamentos de Escritório, S.A.
no valor de cinquenta e um euros e onze cêntimos (51,11€); fatura 36 de João M.
M. de Jesus Rodrigues no valor de cento e noventa e nove euros e cinco cêntimos
(199,05€); fatura 539 de Cosmatel no valor de trezentos e noventa e oito cêntimos
e cinquenta e dois cêntimos (398,52€); fatura 1728 e 1709 de Lousanfer, Lda no
valor de um euro e vinte um cêntimos (1,21€); fatura 70515 de Isidoro Correia da
Silva, Lda no valor de setecentos e quarenta e um euros e cinquenta e nove
cêntimos (741,59€); fatura 870 de Estrela da Sorte no valor de dois euros e
cinquenta cêntimos (2,50€); fatura 958 de RCSOFT – Desenvolvimento software,
Lda no valor de dois mil seiscentos e onze euros e setenta cêntimos (2.611,70€);
fatura 748 de Luís Carlo Lopes Francisco no valor de três euros e cinquenta e cinco
cêntimos (3,55€); fatura 8336 de GNR no valor de trezentos e vinte e nove euros e
dezoito cêntimos (329,18€); faturas 9174 e 8366 de Leroy Merlin no valor de
sessenta euros e trinta e dois cêntimos (60,32€); fatura 7036 e 8657 de Anibal
Antunes Bandeira, Lda no valor de sessenta euros (60,00€); fatura 218 de Jo
Texteis no valor de cento e quarenta e sete euros e sessenta cêntimos (147,60€);
fatura 121 de Paulo Martinho Lopes Pereira no valor de oitocentos e trinta e cinco
euros (835,00€); faturas 1194, 1219, 1326 e 1187 de EDP no valor de duzentos e
oitenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos (284,75€); fatura 9114 de Tó dos
Frangos no valor de noventa e quatro euros e quarenta e nove cêntimos (94,49€);
fatura 3518 de Pedro Sêco no valor de quatro euros e noventa e oito cêntimos
(4,98€); faturas 792 e 784 de Florista Flormila no valor de quarenta euros (40,00€);
fatura 9651 de PT Empresas, S.A. no valor de trinta e cinco euros e cinquenta e
três cêntimos (35,53€); fatura 3575 de Carpintaria Mecanica Fernandes, Lda, no
valor de nove euros e cinquenta cêntimos (9,50€); fatura 4680 de José Silva Santos
Paulo – Unipessoal, Lda no valor de oito euros e cinquenta cêntimos (8,50€); fatura
3049 da Grenke no valor de quatrocentos e sessenta e seis euros e trinta e quatro
cêntimos (466,34€), no valor total de oito mil setecentos e noventa e sete euros e
cinquenta cêntimos (8.797,50€).
Informa também que foi pago à Assembleia de Compartes dos Baldios de Vale de
Neira o valor de mil duzentos e cinquenta euros (1.250,00 €) como comparticipação
pelos serviços de manutenção e limpeza de vias e caminhos diversos efetuados por
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esta entidade; que foi pago o valor de mil novecentos e quarenta euros (1.940,00)
no âmbito do Projeto Abrigar o Futuro a várias famílias de comprovada insuficiência
económica. No âmbito da gestão corrente entre a junta e as assembleias de
compartes, o tesoureiro informou que foi transferido para a conta da junta o valor de
dois mil trezentos e noventa e cinco euros e vinte e oito cêntimos (2.395,28 €).
07 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
O presidente colocou à discussão e votação a alteração número seis da
Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de sete mil seiscentos e vinte
euros (7.620,00 €). O documento foi aprovado por unanimidade e encontra-se
arquivado em pasta própria.
08 – Ajustes
Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto
números vinte e sete e vinte e nove, à empresa Catulo, Lda.; vinte e oito à empresa
FUL- Ferragens e Utilidades da Lousã, mediante orçamentos apresentados.
09 - Formação de Parapente
No dia trinta e um de outubro, teve lugar nas instalações da delegação de Vilarinho
da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho mais uma formação da Escola de
Parapente do Centro do Montanha Clube subordinada ao tema “Gestão de Stress
em Voo”, que contou com mais de uma dezena e meia de pilotos de parapente da
região centro do país. A referida formação foi coordenada pelo campeão nacional
de parapente, Nuno Virgílio, e teve como principal objetivo partilhar conhecimentos
que permitam aos pilotos de parapente avaliarem e gerirem o stress e ansiedade
que uma atividade de alto risco provoca. A formação de parapente é organizada
pela Escola de Parapente do Centro do Montanha Clube e conta com o apoio da
Câmara Municipal da Lousã, Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho e do
Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da Extinta da Freguesia de Vilarinho.
10 – XV Congresso da ANAFRE
No seguimento da inscrição da freguesia no congresso da ANAFRE, foi recebida
documentação, nomeadamente o programa, regulamento, relatório de atividades do
conselho diretivo e documento de orientação estratégica.
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
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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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