
 

12 

 

ATA Nº 3 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e treze, 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, Aurélio da Costa 

Duarte Gonçalves, Augusto Manuel Fernandes Simões e Carlos Jorge Bernardo 

Antunes, com a seguinte 

Ordem do Dia 

01 – Correspondência 

02 – Informações do presidente 

03 – Participação em reuniões 

04 – Pagamentos efetuados 

05 – Pedidos de munícipes  

06 – Resposta EP 

07 - Trabalho a favor da comunidade 

08 – Pedido de cedência de sala 

09 – Festa de Natal de Vilarinho 

10 – Atos de gestão da freguesia de Vilarinho 

Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão: 

01. Correspondência  

O presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de 

ofício da Anafre sobre Encontro Distrital de Freguesias do Distrito de Coimbra, a 

realizar no dia trinta de novembro às quinze horas no auditório da Junta de 

Freguesia de Ceira; de convocatória da Câmara Municipal da Lousã para reunião 

da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios a realizar no dia 

cinco de dezembro pelas dezasseis horas no auditório do Museu Etnográfico Dr. 

Louzã Henriques. 

02. Informações do presidente 

O presidente dá informações ao executivo acerca da legislação em vigor e explica 

as novas atribuições das freguesias, nomeadamente a figura da delegação legal. 

Explica que seria possível recorrer ao princípio da associação de freguesias para 

fins específicos para agilizar e facilitar todo o processo relativo às novas 

competências e que a questão está a ser estudada pelo presidente da Câmara. 

Face à complexidade da legislação e à necessidade de elaborar o orçamento de 

modo o mais correto possível, e tendo em conta todas as alterações previstas na 
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lei, o presidente propôs enviar email ao presidente da Assembleia de Freguesia a 

solicitar o adiamento da mesma. Neste âmbito, lembra que os programas da 

Fresoft continuam a falhar e que, por essa razão, tem enviado emails à empresa a 

reclamar e a reportar todas as questões. Informa ainda que foram apresentados 

ao Instituto de Emprego e Formação Profissional dois projetos CEI Património 

para um total de cinco beneficiários não subsidiados. Fez saber ao executivo que 

um dos funcionários apresentou uma nota de ocorrência por terem saltado areias 

que poderiam ter atingido o veículo do munícipe António Patrão. Contactado o 

referido munícipe, foi o assunto encerrado por não haver prejuízos. De modo a 

garantir boas condições de trabalho, mais informa que foram entregues botas a 

todos os funcionários do quadro e inseridos em projetos. 

03. Participação em reuniões 

A secretária fez o resumo da reunião do plenário do Conselho Local de Ação 

Social, informando que o Plano de Desenvolvimento Social 2014 – 2016 foi 

aprovado na generalidade, podendo ser enviados contributos e correções ao 

mesmo até ao final da semana; o presidente informou que fez parte do painel de 

abertura da conferência “Arriscar em tempos de crise!? Vamos criar um (s) 

negócio (s)?!”, promovida pela ADSCCL, que decorreu no Auditório do Museu 

Louzã Henriques no dia treze de novembro; o presidente deu conta do resultado 

das reuniões havidas com os presidentes de junta do concelho bem como com o 

Dr. Luis Carvalho, representante da família Carvalho. 

04. Pagamentos efetuados 

O Tesoureiro deu informação das faturas pagas durante o mês de novembro, a 

saber: LousanCarimbos, num total de quatrocentos e quarenta euros (440.00€); 

Minimercado S. Silvestre, no valor de setecentos e cinquenta e oito euros e 

setenta e dois cêntimos (758.72€); José Garcia, Lda, no valor de mil e cinquenta e 

seis euros e cinquenta e sete cêntimos (1056.57 €); Cabena, no valor de duzentos 

e oitenta e oito euros e noventa e três cêntimos (288.93 €); Aníbal Antunes 

Bandeira, Lda, no valor de cento e quarenta e quatro euros e sessenta e seis 

cêntimos (144.66 €); Vodafone, no valor de trezentos e setenta e cinco euros e 

cinquenta e seis cêntimos (735.56 €); Astel, no valor de seiscentos e dezanove 

euros e treze cêntimos (619.13 €); X-Pis, Lda., no valor de trezentos e sessenta e 

nove euros (369.00); Neves e Bandeira, Lda., no valor de cento e oitenta e oito 

euros e sessenta cêntimos (188.60 €) e Sétima Geração, Lda., no valor de dois mil 
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duzentos e quatro euros e oitenta cêntimos (2204.80€), Associação Sociedade 

São Vicente de Paulo, no valor de quinhentos euros (500.00 €). O valor total dos 

pagamentos foi de sete mil trezentos e cinco euros e noventa e sete cêntimos 

(7.305,97 €). 

05 - Pedidos de munícipes 

Analisados os seguintes pedidos de munícipes - António de Abreu Conceição a 

solicitar obras em caminho em frente à sua habitação. Deliberado responder que, 

como está em análise a recuperação da estrada principal, nesta altura deverá ser 

equacionado o pedido em questão.  

06 – Resposta EP 

Recebida resposta da EP – Estradas de Portugal, SA sobre pedido de colocação 

de lombas em Vilarinho. A empresa entende que não se justificam medidas 

adicionais de acalmia de tráfego para o local em causa, devido à envolvente 

rodoviária, pelo que indefere o pedido de colocação de lombas na EN342, dentro 

da localidade de Vilarinho.  

07 – Trabalho a favor da comunidade 

Recebido pedido do Dr. Luís Leite, do Instituto de Reinserção Social, com 

solicitação de apoio na execução da Medida de Trabalho a Favor da Comunidade 

dos arguidos: Carlos Armando da Silva Tomás, num total de cem horas e João 

Emanuel Henriques Simões, num total de duzentas horas. Aguarda-se deliberação 

do Tribunal para que os arguidos possam iniciar a sua prestação de trabalho.  

08 – Pedido de cedência de sala 

Presente pedido de cedência de sala de Inovinter, Centro de Formação e 

Inovação Tecnológica no âmbito do protocolo estabelecido com a ADSCCL para a 

realização de ações de formação que promovam o desenvolvimento local. O 

pedido refere-se a cedência de sala para ações de formação cujos destinatários 

são beneficiários do projeto de empreendedorismo Microninho desenvolvido pela 

associação em parceria com a junta de freguesia. Deliberado ceder a sala para o 

efeito solicitado. 

09– Festa de Natal de Vilarinho 

O tesoureiro Aurélio Gonçalves e o vogal Carlos Antunes fizeram o ponto de 

situação da organização da festa de Natal de Vilarinho, nomeadamente no que diz 

respeito aos grupos a convidar para atuar, à organização do lanche e restante 

logística.  
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10 – Atos de gestão de Vilarinho 

O tesoureiro Aurélio Gonçalves informa que no período entre trinta de setembro e 

vinte de outubro foram executados atos de gestão no valor de dois mil, oitocentos 

e vinte euros e vinte e dois cêntimos (2.820,22€). Este valor será somado aos 

valores da conta de gerência enviado pelo anterior executivo da extinta freguesia 

de Vilarinho. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


