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   ATA Nº 87 

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezassete, 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 – Pedidos 

08 – Ajustes 

09 – Projeto Crescer com as Árvores 

10 – Parque automóvel  

11 – CLDS – Ação 12 

12 - Toponímia 

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 inquérito enviado pela Activar para conhecer a notoriedade e as áreas de 

intervenção com maior impacto da associação; convite da Junta de Freguesia 

de Serpins para o “Dia da Freguesia” a comemorar no dia cinco de março.  

03 – Informações do presidente 

Neste ponto foi ratificado o aviso número um que estabelece a tolerância de 

ponto na terça-feira de Carnaval, dia dezoito de fevereiro. Informa que, no 

seguimento da abordagem de alguns munícipes, questionou a Câmara 

Municipal sobre alinhamento de obra de construção particular em Fiscal. O 
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vereador do pelouro informou que, após fiscalização, se confirmou que a obra 

em questão está em conformidade.  

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 do Consórcio Escolhas, no dia 

quinze; reunião da Dueceira, no dia dezassete; conselho Eco-Escolas no 

Freixo e reunião de preparação da Noite Branca, no dia vinte e um; 

apresentação do projeto ARU de Vilarinho, em vinte e dois; reunião na Escola 

de Santa Rita para preparar o projeto Crescer com as Árvores e Assembleia 

Municipal, no dia vinte e três; festa de Carnaval do Jardim de Infância do 

Freixo, no dia vinte e quatro de fevereiro. 

06 – Pagamentos 

O tesoureiro Augusto Simões deu informação das faturas pagas durante o mês 

de fevereiro, a saber: fatura 201107171 de BNP Paribas Lease Grupo, S.A. no 

valor de quatro mil quatrocentos e seis euros e oitenta e seis cêntimos 

(4.406,86€); recibos 52510721 e 52434726 de Liberty Seguros no valor de 

trezentos e setenta e sete euros e setenta e quatro cêntimos (377,74€); recibos 

88302, 65040, 97579, 51221 e 83680 de Zurich no valor de mil trezentos e dois 

euros e noventa e nove cêntimos (1.302,99€); fatura 2268 de Refrimondego no 

valor de quinhentos euros (500,00€);fatura 373 de Grafisemide, no valor de 

quinhentos euros (500,00];recibo 118 de Almeida Sêco, Lda no valor de 

quinhentos euros (500,00€); faturas 6120, 6049, 5184, 5762, 5838 e 5902 de 

Aníbal Antunes Bandeira no valor de mil e noventa e cinco euros e noventa e 

seis cêntimos (1.095,96€); faturas 1340, 1334, 4842, 1263 e 1259 de EDP no 

valor de trezentos e trinta e três euros e setenta e um cêntimos (333,71€);fatura 

3746 de F. A. Cortez & Filhos, Lda no valor de sete euros e um cêntimo 

(7,01€);faturas 7278, 3606, 3602, 6510, 6532 e 5990 de Ful no valor de 

sessenta e um euros e trinta e cinco cêntimos (61,35€); faturas 1263 e 1265 de 

Pedro Sêco no valor de cento e seis euros e sessenta e oito cêntimos 

(106,68€); faturas 0549 e 5014 da PT no valor de sessenta euros e quarenta e 
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seis cêntimos (60,46€); fatura 120 de Maco-Plus Unipessoal, Lda no valor de 

dezoito euros e um cêntimo (18,01€); faturas 157399, 157167 e 157153 de 

Cooperativa Agrícola do Concelho da Lousã no valor de cento e sete euros 

(107,00€); fatura 268 de José António Santos Silvestre no valor de onze euros 

e quinze cêntimos (11,15€); fatura 225078 de LIDL & CIA Lojas Alimentares no 

valor de treze euros e cinquenta e três cêntimos (13,53€);fatura 385 de Estrela 

da Sorte no valor de sete euros e noventa e cinco cêntimos (7,95€); fatura 0204 

de Ermidas – Sandra Sofia Fernandes Quaresma no valor de cinco euros e 

dezassete cêntimos (5,17€); faturas 42 e 65 de Malta & Pinto – Reparações 

Auto, Lda no valor de trezentos e noventa e dois euros e dezasseis cêntimos 

(392,16€); fatura 459 de Li Huxian no valor de quatro euros e noventa e cinco 

cêntimos (4,95€); fatura 390136 de Continente Hipermercados, S.A.., no valor 

de dezassete euros e cinco cêntimos (17,05€); fatura 236 de Jornal “O Trevim”, 

no valor de vinte euros (20,00€);recibo 7606 de Fidelidade no valor de cento e 

trinta e um euros e sessenta e dois cêntimos (131, 62€); fatura 53181 de CTT 

no valor de catorze euros e quatro cêntimos (14,04€); fatura 19 de Zuca no 

valor de mil euros (1.000,00€);fatura 5677 de Ámen.pt no valor de cento e três 

euros e trinta e dois cêntimos (103,32€); faturas 3305 e 0200 da Grenke 

Renting S.A. no valor de cento e noventa euros e vinte e oito cêntimos 

(190,28€); fatura 222087 de Securitas Direct no valor de quarenta e três euros 

e cinquenta e um cêntimos (43,51€) no valor total de onze mil trezentos e trinta 

e dois euros e cinquenta cêntimos (11.332,50€). No âmbito da 

responsabilidade social da Junta de Freguesia, o tesoureiro informou que foi 

pago o valor total de mil seiscentos euros (1.600,00 €) a agregados com 

comprovada insuficiência económica. 

07 – Pedidos 

Analisado o pedido do Montanha Clube – Judo de apoio para o segundo 

Torneio Montanha a realizar no dia nove de abril. Este torneio conta com a 

presença de cerca de duzentas crianças de todo o país. Deliberado atribuir o 

subsídio de cem euros (100,00 €) como comparticipação para a aquisição das 

medalhas. Presente pedido do Grupo de Concertinistas da Lousã para a 

realização do evento “Projeto GCL-Caminhos Solidários 2017” cuja receita 

reverte para o IPO – Instituto Português de Oncologia de Coimbra. Deliberado 

atribuir o valor de cem euros (100,00 €) como apoio para a atividade. Analisado 
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e-mail do munícipe J. Fernandes sobre caminhos vicinais na zona de Vilarinho 

no qual pede para ser analisado o trabalho de limpeza e manutenção dos 

referidos caminhos, que não lhe parece o mais eficaz. Deliberado verificar o 

que se passa até porque estes trabalhos não foram executados pelo pessoal 

da Junta.  

08 – Ajustes 

Foram apresentados pelo Presidente e analisados os processos de ajuste 

direto números três à empresa Pedro Seco, Lda; quatro à empresa Acimiuq – 

Comércio de Produtos Químicos, Lda.; mediante orçamentos apresentados.  

09 – Projeto Crescer com as Árvores 

Em reunião havida com a professora Salomé Correia da Escola de Santa Rita, 

a atividade ficou agendada para o dia dezanove de abril de manhã. Os alunos 

do primeiro ano vão plantar as árvores do alfobre da escola, que lhes serão 

entregues pelos colegas do jardim-de-infância nesse mesmo dia de manhã. A 

junta terá que preparar o terreno para facilitar a plantação. A coordenadora da 

escola convida ainda a Junta a estar presente na Assembleia Geral de Alunos 

a realizar no dia vinte e nove de março para poder apresentar o projeto a toda 

a comunidade escolar.  

10 – Parque automóvel  

Atendendo ao estado do parque automóvel da Junta de Freguesia, em especial 

das viaturas Mitsubishi matricula 70-75-HN e Mercedes Benz FD-25-43, que 

são muito antigas e estão deterioradas, o Presidente propôs ao executivo a  

venda das mesmas, para abate. A proposta foi aceite e oportunamente será 

equacionada a compra de uma viatura mais recente e funcional. 

11 – CLDS – Ação 12 

Na sequência de reunião havida anteriormente, a equipa do CLDS 3G remete o 

memorando e o resumo da ação nº 12  - promoção de circuitos de produção, 

divulgação e comercialização de produtos locais ou regionais, de modo a 

potenciar o território e a empregabilidade, assim como o modelo de protocolo 

de cooperação que o projeto criou para a formalização da parceria que 

pretendem realizar com a Junta, no sentido de ser possível criar uma estratégia 

de atuação partilhada, otimizando recursos, partilhando experiências e 

sabedorias que reflitam um trabalho de cooperação que possa ser uma mais -
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valia na concretização partilhada dos objetivos. Depois de analisados os 

documentos, foi deliberado participar ativamente nesta ação.  

12 – Toponímia 

Analisado e-mail de Patrícia Lopes sobre atribuição de nomes de ruas no lugar 

do Padrão. O Presidente informou a munícipe que irão ser colocados para 

análise dos cidadãos os nomes que a Junta propõe para algumas das ruas e 

estradas do lugar. Convida ainda a munícipe a, querendo, fazer chegar as suas 

propostas à Junta de Freguesia. Entretanto foi-lhe enviada planta com 

indicação dos nomes que constam da comunicação que a Junta enviou para 

aprovação pela Comissão de Toponímia.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


