ATA Nº 62
Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezasseis, 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 – Jogos da Freguesia
08 – Comemorações dos quarenta anos das primeiras eleições autárquicas
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 da Câmara Municipal, ARCIL e Activar para a apresentação pública do
CLDS 3G – Lousã + Inclusiva, a realizar no dia vinte e nove de fevereiro no Salão
Nobre dos Paços do Concelho; mail da Junta de Freguesia de Serpins com
programa do Dia da Freguesia, a realizar no dia vinte e oito de fevereiro; mail da
ADSCCL com informação acerca da terceira fase de candidaturas ao Microninho;
mail da ANAFRE com informação sobre as oportunidades de financiamento no
âmbito do acordo de parceria Portugal 2020.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente e o tesoureiro dão conta da situação financeira da Junta
de Freguesia, informando que foram pagas faturas com as verbas provenientes da
transferência do duodécimo bem como da Câmara Municipal. Os principais
encargos continuam a ser com o pessoal, obras e apoio às diversas instituições da
Freguesia. O Presidente torna a chamar atenção para as ocorrências no trabalho
de rua e no estaleiro, por exemplo, quebra de vidros, que provocam despesas extra
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e tem que ser evitadas. Informa ainda que a junta foi convidada pelo Jardim-deinfância de Vilarinho para integrar o projeto Eco Escolas, convite que foi aceite.
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 na Assembleia da República com o
Movimento Refutar, no dia dezassete; reunião com o Pedro Carranca Francisco,
dos Caminheiros Terras de Arunce para preparação da VII Caminhada de Vilarinho,
no dia vinte e dois; reunião do projeto Eco Escolas no Jardim de Infância da ADIC,
no dia vinte e seis de fevereiro; reunião com os pais para organização dos Jogos da
Freguesia, no dia dois de março.
06 - Pagamentos
O tesoureiro Augusto Simões deu informação das faturas pagas durante o mês de
fevereiro, a saber: fatura 1728 de Chen Changyun no valor de três euros e
cinquenta cêntimos (3,50€); fatura 3528 de Azura no valor de cento e catorze euros
e catorze cêntimos (114,14€); faturas 2039, 20121, 2040, 19907, 2027, 1990, 1971
e 1970 de FUL no valor de quarenta e nove euros e oitenta cêntimos (49,80€);
fatura 52287 e 458086 de Vodafone no valor de trezentos e sessenta e seis euros e
trinta e quatro cêntimos (366,34€); fatura 21 de Lousanfer, Lda no valor de doze
euros e noventa e seis cêntimos (12,96€); fatura 873 de Kingpeças no valor de
doze euros e dois cêntimos (12,02€);fatura 393 de Agropeças no valor de cinco
euros e setenta e sete cêntimos (5,77€);fatura 519 de Jornal “O Trevim”, no valor
de vinte euros (20,00€);fatura 179 de Riso Ibérico, S.A.., no valor de cento e
cinquenta e oito euros e noventa e oito cêntimos (158,98€);fatura 116419 de Lidl &
CIA no valor de sete euros e cinquenta e quatro cêntimos (7,54€);fatura 37122 de
Continente Hipermercados, S.A. no valor de vinte e um euros e sessenta e quatro
cêntimos (21,64€); fatura 35261 de PT Empresas, no valor de trinta e seis euros e
setenta e oito cêntimos (36,78€); faturas 14114, 14040 e 13998 de EDP Comercial
no valor de cento e vinte e oito euros e trinta e sete cêntimos (128,37€);faturas
3787, 172 e 168 de Cooperativa Agrícola do Concelho da Lousã no valor de trinta e
sete euros e vinte cêntimos (37,20€); fatura 25 de adBOX – Agencia de Publicidade
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Unip. Lda no valor de sessenta e dois euros e setenta e três cêntimos
(62,73€);fatura 9452 de Grenke no valor de trezentos e cinquenta e seis euros e
noventa e sete cêntimos (356,97€);fatura 169010 de Securitas Diret no valor de
quarenta e três euros e cinquenta e um cêntimos (43,51€); fatura 3085 de J.Albino
no valor de um euro e cinquenta e cinco cêntimos (1,55€);recibo 1339 de Fidelidade
no valor de trinta e quatro euros e dezasseis cêntimos (34,16€); recibo 8287 de A
Serrana, no valor de duzentos e quinze euros e noventa e quatro cêntimos
(215,94€), no valor total de mil seiscentos e noventa e um euro e noventa cêntimos
(1.691,90€).
Informa também que foi pago à Assembleia de Compartes dos Baldios de
Alfocheira o valor de quinze mil euros (15.000,00 €) como comparticipação pelos
serviços de manutenção e limpeza de vias e caminhos diversos efetuados por esta
entidade; que foi pago o valor de duzentos euros (200,00) no âmbito do Projeto
Abrigar o Futuro a 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 quinze mil euros (15.000,00 €).
07 – Jogos da Freguesia
A décima primeira edição dos Jogos da Freguesia irá ter lugar no dia vinte e sete
de maio de manhã, nos moldes habituais. Este ano contamos com a participação
dos pais na dinamização dos jogos, além das parcerias já habituais com a Escola
Profissional da Lousã e com a Faculdade de Ciências do Desporto da Universidade
de Coimbra.
08 – Comemorações dos quarenta anos das primeiras eleições autárquicas
Este ano comemoram- se os quarenta anos das primeira eleições autárquicas pós
vinte e cinco de abril. Importa por isso marcar a data de forma condigna e visível na
comunidade. Assim, por proposta do Presidente, a Junta irá organizar um ciclo de
conferências com o título genérico de “Conferências da Serra”, a realizar entre
setembro e dezembro em moldes a definir oportunamente.
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.

269

