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  ATA Nº 21 

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e catorze, 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, Aurélio da Costa Duarte Gonçalves, Augusto Manuel Fernandes 

Simões e António de Fátima Lima Gonçalves, 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 – Ajustes 

08 – Atividades ruidosas 

09 – Pedidos 

10 – Acordo de Capitação 

11 – Modificação do Orçamento da Despesa 

12 - Procuração 

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 para almoço convívio de sócios do Centro Social e Cultural do Pinhal a 

realizar no dia dez de agosto na sede do Centro, tendo o presidente aproveitado 

para relembrar o executivo que existe o compromisso de comparticipar nos custos 

da obra de pavimentação do logradouro de acesso ao Centro de Dia; de convite 

da Comissão de Festas do Casal dos Rios para almoço convívio a realizar no dia 

quinze de agosto.   

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa o executivo que os funcionários da Freguesia 

vão, a partir do dia vinte e dois, fazer horário em jornada continua. A decisão foi 

tomada de acordo com os interessados e visa minorar a exposição dos 



 

90 

 

trabalhadores às horas de maior calor. O presente horário deverá vigorar no resto 

do mês de julho e também no mês de agosto.  Informa ainda que no dia vinte e 

três reuniu com os restantes presidentes de Junta e com o Presidente da Câmara 

Municipal.  

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: festival de folclore e 37º aniversário RIEPA 

nos dias dezanove e vinte; reunião de Plenário do CLAS no dia vinte e sete; 

encontro de parapente nos dias vinte e seis e vinte e sete; apresentação do 

Welcome Center das Aldeias de Xisto no dia trinta e um, no mês de julho; reunião 

na Câmara Municipal para preparação da semana sénior no dia um de agosto.   

06 – Pagamentos 

O tesoureiro Aurélio Gonçalves deu informação das faturas pagas durante o mês 

de julho, a saber: fatura 20140001 da Assembleia de Compartes dos Baldios de 

Vale de Neira no valor de dois mil euros (2000,00€); fatura 137098701 da 

Vodafone no valor de quatrocentos e dez euros e setenta e oito cêntimos 

(410,78€); fatura 535 de Previchama no valor de setenta e nove euros e sessenta 

e nove cêntimos (79,69€); fatura 4/173 da Maco-Plus no valor de vinte e um euros 

e setenta cêntimos (21,70€); fatura 1/1845 de Cooperativa Agrícola do Concelho 

de Lousã no valor de vinte e sete euros (27,00€); fatura 14350112 de Riso Ibérico 

no valor de cento e cinquenta e oito euros e noventa e oito cêntimos (158,98€); 

faturas 3843, 3580 e 4029 da Ricópia no valor de duzentos e onze euros e 

quarenta e quatro cêntimos (211,44€); fatura 287 de ASD Construções no valor de 

dois mil duzentos e oitenta e oito euros e noventa e seis cêntimos (2.288, 96€); 

fatura S1/32 de Basmoita no valor de duzentos e quarenta e dois euros e trinta e 

um cêntimos (242,31€); faturas 2384, 2359, 2360, 2358 e 2361 de Ferragens e 

Utilidades da Lousã no valor de oitocentos e cinquenta e nove euros e sessenta e 

oito cêntimos (859,68€); fatura 106 de Grafisemide no valor de mil duzentos e 

noventa e sete euros e sessenta e cinco cêntimos (1.297,65€); faturas 1686, 1160, 

1345 e 2163 de Multimac no valor de cento e oitenta e cinco euros e noventa 
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cêntimos (185,90€); faturas 108492 e 114249 da Grenke no valor de oitocentos e 

vinte e três euros e trinta e um cêntimos (823,31€); fatura 49 de Rui Carlos Soares 

– Comércio de Sucatas no valor de noventa e dois euros e vinte e cinco cêntimos 

(92,25€); faturas 71124, 78461, 71312, 74574, 09807, 08896, 10987, 11260 e 

10796 da EDP no valor de mil e noventa e nove euros e oitenta cêntimos 

(1.099,80€); fatura 731 de Pedro Antunes Moreira – Oficina de Motorizadas no 

valor de quatro mil oitocentos e cinquenta e nove euros e vinte e três cêntimos 

(4.859,23€); faturas 6954, 7065, 7117, 7218 e 7278 de Aníbal Antunes Bandeira, 

Lda. no valor de oitocentos e onze euros e setenta e um cêntimos (811,71€); 

faturas 1385 e 2234 de Securitas no valor de oitenta e dois euros e vinte e quatro 

cêntimos (82,24€); fatura 141471 de TopSolutions no valor de quatrocentos e 

noventa e um euros e oitenta e oito cêntimos (491,88€); fatura 146 de AEDRL – 

Associação de estudos de direito regional e local no valor de sessenta euros 

(60,00€); fatura 4562 de Zurich no valor de cento e vinte e cinco euros e quarenta 

e sete cêntimos (125,47€); António Rodrigues, recibo de renda no valor de três mil 

euros (3.000,00€), no valor total de dezanove mil duzentos e vinte e nove euros e 

noventa e oito cêntimos (19.229,98€). 

07 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto, 

números quarenta e quatro e quarenta e cinco à empresa MacoPlus, quarenta e 

seis à empresa Pedro Seco, Transportes, Lda. e quarenta e sete à empresa 

Almeida Seco, Lda, mediante orçamento apresentado.  

08 – Atividades ruidosas  

Neste período foram solicitadas três licenças para atividades ruidosas de carácter 

temporário, a saber: Associação Recreativa e Cultural de Vale de Neira para festa 

popular a realizar nos dias vinte e seis e vinte e sete de julho; GERL – Grupo 

Etnográfico da Região da Lousã para feira e festa popular a realizar nos dias vinte 

e seis e vinte e sete de julho; Rancho Infantil Estrelinhas da Ponte do Areal para 

festa popular a realizar entre os dias catorze e dezassete de agosto. As licenças 

foram passadas com a isenção conferida às coletividades, chamando a atenção 

os requerentes são notificados, no ato de levantamento da licença, para a 

obrigação que têm e por ser condição de eficácia das mesmas a requisição e 

obtenção de Licença Especial de Ruído a emitir pelo Presidente da Câmara 

Municipal da Lousã. 
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09 - Pedidos 

Presente pedido da Comissão de Festas do Casal dos Rios para oferta de 

sardinhas para a realização da tradicional sardinhada dos festejos em honra de 

Santa Rita de Cássia. Deliberado pedir preço e emitir requisição para duas caixas, 

no máximo de dezasseis kg de sardinha. 

10 – Acordo de Capitação 

Recebido acordo de Capitação devidamente assinado e autenticado pelo Diretor 

Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE). 

11 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

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

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

alteração número sete ao Plano Plurianual de Investimentos. Os documentos 

foram aprovados por unanimidade e constituem anexo a esta ata. 

12 – Procuração 

O presidente informa o executivo que constituiu a Drª. Patrícia Barreto (advogada) 

como sua procuradora com poderes para instaurar processo judicial contra a 

Segurança Social.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


