ATA Nº 68
Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta
minutos, 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 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
08 – Ajustes
09 – Pedidos
10 – Ordens de serviço
11 – Jogos da Freguesia
12 – Proposta de aquisição de máquina agrícola com alfaia de limpeza de bermas
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
ofício do CEARTE com pedido de levantamento de necessidades de formação para
inclusão no plano de atividades do próximo ano; ofício do Presidente da Câmara
Municipal da Lousã com informação de oferta de livro “Os Eleitos Locais” e
respetivo livro;
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa que, a convite do Conselho Diretivo dos Baldios
dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho, esteve presente como orador na
sessão de abertura do primeiro seminário realizado por esta entidade, intitulado
“Comunidades Locais e os Baldios”, no dia vinte e um de maio no Clube Recreativo
Vilarinhense. Informa ainda que a empresa Inovgeo – Inovação em Geografia pediu
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apoio à Junta de Freguesia para a realização de uma serie de sessões abertas ao
público para esclarecimento sobre limpeza de terrenos privados com floresta, linhas
de água e licenciamento florestal. Foi assim dado apoio logístico para a realização
de quatro sessões a realizar no Prilhão, Vilarinho, Padrão e Vale de Maceira, entre
vinte e três e vinte e sete de maio.
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: I seminário dos Baldios de Vilarinho,
“Comunidades Locais e os Baldios” e Festa da Sopa no Jardim de Infância do
Regueiro no dia vinte e um de maio; Jogos da Freguesia no dia vinte e sete de
maio; reunião do conselho eco escolas da Escola Profissional no dia trinta e um de
maio
06 – Pagamentos
O tesoureiro Augusto Simões deu informação das faturas pagas durante o mês de
maio, a saber: fatura 8.320 de Comissão Nacional de Proteção de Dados no valor
de cento e cinquenta euros (150,00€); faturas 2471, 2465, 6169, 2398, 2391, 2348,
2295, 5001, 5000, 5023, 5024, 5071, 5113 de FUL – Ferragens e Utilidades da
Lousã de Lopes & Lopes, Lda no valor de mil quatrocentos e noventa e nove euros
e dezoito cêntimos (1499,18€); faturas 2722, 2451 e 2111 de CTT no valor de sete
euros dez cêntimos (7,10€): fatura 3352 de J. Albino no valor de seis euros e
cinquenta cêntimos (6,50€); faturas 277 e 256 de Lousanfer, Lda no valor de vinte e
oito euros e vinte e seis cêntimos (28,26€); fatura 645 de Kingpeças, Unipessoal
Lda no valor de quinze euros e um cêntimo (15,01€);faturas 913, 911 e 912 de
Pedro Antunes Moreira no valor de mil cento e sessenta e seis euros e oitenta e
seis cêntimos (1.166,86€); fatura 79 de António Manuel de Jesus Bento no valor de
cem euros (100,00€); faturas 133378, 49117, 133458, 49166, 133544, 133647,
133696, 134058, 133745, 133919, 133976,49252, 49255 de Aníbal Antunes
Bandeira Lda, no valor de mil cento e três euros e setenta cêntimos (1.103,70€);
faturas 66 e 455 de AEDRL no valor de cento e vinte euros (120,00€); faturas 3704,
3914 e 97 de Multimac – Máquina e Equipamento de escritório, S.A. no valor de
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cento e quarenta e seis euros e vinte e oito cêntimos (146,28€); fatura 448 e 702 de
Riso Ibérico, S.A. no valor de trezentos e dezassete euros e noventa e seis
cêntimos (317,96€); faturas 1674, 7680, 0507, 0874 e 3993 de Vodafone Portugal
no valor de oitocentos e cinquenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos
(859,75€); fatura 29 de INMovel no valor de mil e quinhentos euros (1.500,00€);
fatura 51 de Ferjop Construções, Lda no valor de cento e dez euros e setenta
cêntimos (110,70€); fatura 3063 de LIDL & CIA no valor de treze euros e noventa e
oito cêntimos (13,98€); fatura 590 de Almeida Sêco no valor de cinquenta e três
euros e cinquenta e três cêntimos (53,53€); faturas 130296, 129793, 129387, 192,
182 e 163 de Cooperativa Agrícola do Concelho de Lousã no valor de setenta euros
e cinquenta cêntimos (70,50€); fatura 6298 de Supermercados Olimpia & Filhos,
Lda no valor de trinta e nove euros e dezoito cêntimos (39,18€); fatura 7179 de
CIPABE – Centro de Inspeção Periódica Auto das Beiras no valor de trinta euros e
cinquenta e quatro cêntimos (30,54€); faturas 1774 e 1767 de Chen Changyun no
valor de quatro euros e sessenta e cinco cêntimos (4,65€); fatura 759348 de
Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. no valor de cento e trinta e cinco euros
e vinte e um cêntimos (135,21€); recibo de prémio 147538767 de FIDELIDADE –
Companhia de Seguros, S.A.. no valor de trezentos e setenta e um euros e
cinquenta e dois cêntimos (371,52€); fatura 178 de RCSOFT – Desenvolvimento de
Software, Lda no valor de duzentos e sessenta e cinco euros e vinte e nove
cêntimos (265,29€); fatura 3147 de PT Empresas, S.A. no valor de trinta e sete
euros e cinquenta e três cêntimos (37,53€); fatura 97886 de Continente
Hipermercados, S.A. no valor de dezasseis euros e cinquenta e cinco cêntimos
(16,55€); faturas 7388, 7493,7531 e 7230 no valor de duzentos e noventa euros e
oitenta e cinco cêntimos (290,85€); faturas 39 e 32 de XPIS, Lda, no valor de mil
duzentos e cinquenta e dois euros e sessenta cêntimos (1.252,60€); fatura 1000 de
Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Coimbra no valor de
vinte e cinco euros (25,00€); fatura 3536 de Staples – Office Center Portugal – Eq.
Escrit., no valor de cento e noventa e nove euros e noventa cêntimos (199,90€);
fatura 4317 de Pedro Sêco – Transportes, Lda no valor de treze euros e quatro
cêntimos (13,04€); faturas 104 e 105 de Hélder António Martins Ferreira no valor de
quinhentos e vinte e oito euros e noventa cêntimos (528,90€); fatura 391 de
Tarasov Mykhaylo no valor de cento e catorze euros e setenta e seis cêntimos
(114,76€); fatura 3476 de Aníbal Antunes Bandeira, Lda no valor sessenta e sete
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euros e dez cêntimos (67,10€); fatura 801 de Sabor a Santos – restaurante no valor
de treze euros e vinte cêntimos (13,20€); fatura 6872 de Fresoft – Soluções
Informáticas, Lda no valor de setecentos e dez euros e trinta e três cêntimos
(710,33€); fatura 56302 de Grenke Renting S.A. no valor de trezentos e cinquenta e
seis euros e noventa e sete cêntimos (356,97€); fatura 514568 de Securitas Direct
no valor de quarenta e três euros e cinquenta e um cêntimos (43,51€), no valor total
de onze mil setecentos e oitenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos
(11.785,94€). Informa também que foi pago à Assembleia de Compartes dos
Baldios de Alfocheira o valor de doze mil euros (12.000,00 €) e à Assembleia de
Compartes dos Baldios de Vale de Neira 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.
07 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foram solicitadas duas licenças para atividades ruidosas de caráter
temporário: a primeira pela Associação Cultural e Recreativa de Ceira dos Vales
para a realização de baile na sede da Associação, no dia quatro de junho; a
segunda pela Associação de Pais da EB1 com JI de santa Rita para realização de
arraial no pátio da escola no dia nove de junho. As licenças foram passadas com a
isenção conferida às coletividades.
08 – Ajustes
Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto
números dez à empresa Pedro Seco, Lda., onze à empresa MIC – Inspeção e
Certificação Técnica, Lda., doze à empresa Pedro Seco, Lda., mediante
orçamentos apresentados.
09 – Pedidos
No seguimento da reunião havida com o senhor Padre Orlando e com o
representante da Fábrica da Igreja Joaquim Seco, e perante a importância e a da
obra para a comunidade, foi deliberado atribuir o subsídio de cinco mil euros
(5.000,00 €) para apoio à construção do Centro Pastoral. Este valor será entregue
de modo faseado. No seguimento de pedido da Escola Profissional da Lousã, foi
passada declaração de manifestação de interesse e apoio para a criação do curso
de Especialização Tecnológica de Técnico/a Especialista em Desenvolvimento de
Produtos Multimédia.
10 – Ordens de serviço
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No seguimento de pedido feito por um grupo de munícipes para apoio na
participação no programa de televisão Preço Certo, foi deliberado ceder a carrinha
matricula 01-47-DR para assegurar o transporte do grupo para Lisboa no dia vinte e
quatro de maio. Foi ainda decidido conferir autorização de condução do referido
veículo ao munícipe José Carlos Fernandes Calçada, de acordo com a ordem de
serviço número dois.
11 – Jogos da Freguesia
A secretária da junta fez o balanço da atividade, este ano realizada no dia vinte e
sete de maio. Contou com a participação das turmas do primeiro ciclo, como
habitualmente e ainda com o apoio na dinamização da Escola Profissional da
Lousã, Faculdade de Ciências do Desporto da Universidade de Coimbra e ainda,
pela primeira vez, de um grupo de pais e encarregados de educação. A atividade
decorreu nos moldes já habituais no estádio Municipal de Rugby José Redondo.
12 – Proposta de aquisição de máquina agrícola com alfaia de limpeza de
bermas
Atendendo à necessidade de cumprir o Plano de Atividades apresentado e de
responder às inúmeras solicitações dos munícipes da união de freguesias,
apresenta-se como imprescindível e necessário abrir o procedimento para se
proceder à aquisição de máquina agrícola com alfaia de limpeza de bermas.
Acresce a isto o facto do parque de máquinas da junta não conseguir responder às
solicitações por ser insuficiente e já com muito uso.
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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