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   ATA Nº 75 

Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 – Modificação do Orçamento da Despesa  

07 – A Minha Rua 

08 - Isenção 

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 de apresentação de Os Canastrões - Associação Cultural e Artística; ofício da 

Liga Portuguesa Contra o Cancro com pedido de divulgação da campanha de apelo 

ao voluntariado; mail da Konkrets com divulgação do curso de rececionista de hotel; 

mail da LousãMotores com envio do cartaz final da atividade; convite da União das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de Coimbra (UIPSS) 

para a receção da chama da solidariedade na ARCIL e para a festa de 

encerramento a realizar no dia trinta de setembro na Praça do Comércio em 

Coimbra; mail da Câmara Municipal com o aviso cinquenta e três referente à 

realização do evento “Encontro de Gerações”, no dia vinte e cinco de setembro. 

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa que, a pedido da empresa EMEQUATRO, 

Educação e Serviços, Lda, foi passada declaração de prestígio e idoneidade 

referente à atividade da mesma. O Presidente congratulou-se com a realização da 

primeira Conferência da Serra – Territórios de Deus - no dia dezassete, 

considerando que foi um momento único de reflexão. Realça a excelente 
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contribuição dada pelos preletores convidados, Padre Anselmo Borges e o Provedor 

da Santa Casa da Misericórdia da Lousã, João da Franca. Foi ainda feita a análise 

da atividade para perceber os pontos a melhorar. Dá ainda conta do teor do mail 

enviado pelo Grupo Parlamentar do PCP sobre a discussão em comissão do Projeto 

de Lei nº 231/XIII/1ª (PCP) – Reposição de Freguesias. 

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: primeira Conferência da Serra- Territórios de 

Deus, no dia dezassete.  

06 - Modificação do Orçamento da Despesa  

O presidente colocou à discussão e votação a alteração número quatro da 

Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de seis mil euros (6.000,00 €). O 

documento foi aprovado por unanimidade e encontra-se arquivado em pasta própria. 

07 – A Minha Rua 

Neste período foram recebidas e devidamente encaminhadas duas ocorrências no 

Portal A Minha Rua. 

08 – Isenção 

Por proposta do Presidente foi deliberado isentar as associações de caráter 

desportivo, recreativo e cultural da freguesia do pagamento da certificação de 

documentos. 

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. 

 

 

 

 

 

 


