
 

242 

 

   ATA Nº 55 

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, 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, 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 – Ajustes 

08 – A Minha Rua 

09 – Festa de Natal  

10 – Avaliação dos Funcionários 

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

Investimentos 

12 – Acordo de pagamento com os fornecedores 

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 da Câmara Municipal com convocatória para a reunião do grupo técnico da 

Rede Social a realizar no dia vinte e sete de novembro; mail da Câmara Municipal 

com informação do Ministério da Administração Interna sobre a suspensão do 

recenseamento eleitoral devido às eleições presidenciais a realizar no dia vinte e 

quatro de janeiro; mail da Câmara Municipal com pedido de divulgação de carta 

enviada pela ANACOM sobre as alterações de cobertura TDT; mail da Dueceira 

com lista candidata aos órgãos sociais; mail da ANAFRE com o flyer promocional 

da campanha de fundraising “Vamos pôr o Sequeira no lugar certo” do Museu 

Nacional de Arte Antiga; convite da ARCIL para a segunda Gala de 
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Reconhecimento da ARCIl aos parceiros, no dia quatro de dezembro; convite da 

ADXTUR para a inauguração de exposição Agricultura Lusitana, a realizar no dia 

nove de dezembro. 

 03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa que, à semelhança do projeto anterior, a Junta 

de Freguesia é parceira da nova candidatura da Associação Activar ao projeto 

Escolhas. Dá nota que alertou a Câmara Municipal para o perigo que constitui um 

prédio em mau estado de conservação, sito na Rua General Humberto Delgado, 

solicitando a colocação de grades que impeçam a queda de detritos que possam 

atingir pessoas ou bens, como já aconteceu. Informa que solicitou aos serviços a 

elaboração de lista com o nome de todos os cidadãos que passaram pela 

Assembleia de Freguesia e pela Junta de Freguesia, indicando o período e, dentro 

do possível, se ainda são vivos. O presidente pediu aos elementos da Assembleia 

de Freguesia sugestões para a elaboração do Plano e Orçamento do ano de dois 

mil e dezasseis e aguarda o envio das colaborações solicitadas. Mais acrescenta 

que recebeu pedido da Câmara Municipal para envio de listagem de famílias 

elegíveis para entrega de cabazes de Natal. 

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: inauguração da Feira do Mel, no dia vinte de 

novembro. 

06 – Pagamentos 

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

novembro, a saber: fatura 1 de Nuno José Martins França Ferreira no valor de 

duzentos e setenta euros (270,00€); fatura 30 de Luís Manuel Ramos de Oliveira no 

valor de cento e setenta euros (170,00€); fatura 475 de Lousial Tours – Viagens e 

Turismo, Lda no valor de duzentos e quarenta euros (240,00€); faturas 83817 e 

99145 de Continente Hipermercados, S.A. no valor de cinquenta e cinco euros e 

cinquenta e nove cêntimos (55,59€); faturas 3485, 4076, 4077, 5287 e 3949 de 

Ferragens e utilidades da Lousã no valor de oitocentos e dezanove euros e dois 
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cêntimos (819,02€); fatura 4924 de Mundial Max, Lda no valor de dois euros e 

setenta cêntimos (2,70€);fatura 14267 de CDL- Inspeção Auto, Lda no valor de 

trinta euros e cinquenta e quatro cêntimos (30,54€); faturas 6339, 6047, 2789 e 

2786 de Agropeças do Centro, Lda. no valor de vinte e três euros e oito cêntimos 

(23,08€); faturas 112141, 99,95, 92 e 91 de Cooperativa Agrícola do Concelho da 

Lousã no valor de cinquenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos (59,95€); 

fatura 11763 de Café Snack Bar “ O Sonho” no valor de quarenta e quatro euros 

(44,00€); fatura 613 de Aníbal Antunes Bandeira no valor de dez euros (10,00€); 

fatura 3791 de “A Gruta” – restaurante, no valor de dezanove euros e cinquenta 

cêntimos (19,50€); faturas 1649 e 1648 de Chen Changyun no valor de três euros e 

trinta cêntimos (3,30€); faturas 1820, 1802 e 113 de Lousanfer, Lda no valor de 

cento e três euros e cinquenta e três cêntimos (103,53€); fatura 25 de Lousamarmo 

no valor de quarenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos (45,51€); fatura 5856 

de PT Empresas, S.A. no valor de trinta e cinco euros e trinta e três cêntimos 

(35,33€), faturas 746717, 746905 e 745854 de EDP no valor de cento e sessenta e 

um euros e trinta e quatro cêntimos (161,34€); faturas 772, 771 e 768 de Luís 

Carlos Lopes Francisco no valor de vinte euros e noventa e cinco cêntimos 

(20,95€); fatura 1506992 de F.A.Cortez & Filhos, Lda. no valor de dois euros 

(2,00€); fatura 3650 de Pedro Sêco no valor de seis euros e cinquenta e dois 

cêntimos (6,52); fatura 627 de A.J. Simões, Lda no valor de dezasseis euros e 

noventa cêntimos (16,90€) fatura 644 de Irogel no valor de setenta e três euros e 

quarenta e seis cêntimos (73,46€); faturas 45182 e 51781 de Vodafone no valor de 

quatrocentos e oitenta e seis euros (486,00€); faturas 3004 e 2268 de Montanha 

Clube no valor de cento e oitenta euros (180,00€); fatura 1233 de Auto Ermidas, 

Lda. no valor de cinquenta e cinco euros e catorze cêntimos (55,14€); fatura 1232 

de Previchama no valor de vinte e quatro euros e noventa cêntimos (24,90€);faturas 

115 e 120 de Serragel no valor de cinquenta e quatro euros e um cêntimo (54,01€); 

fatura 1587 de Securitas Direct no valor de quarenta e dois cêntimos e setenta e 

oito cêntimos (42,78€); fatura 143111 e 127733 da Grenke Renting S.A. no valor de 

setecentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos (713,94€); fatura 13776 de 

Galpenergia no valor de quinze euros (15,00€); fatura 171535 de Lidl & Cia Lojas 

Alimentares no valor de quatro euros e oitenta e cinco cêntimos (4,85€); fatura 19 

de Tiago António Catela Henriques no valor de trezentos e cinquenta euros 
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(350,00€); no valor total de quatro mil cento e trinta e nove euros e oitenta e quatro 

cêntimos (4.139,84€).   

Informa também que foi pago à Assembleia de Compartes dos Baldios Alfocheira o 

valor cinco mil euros (5.000,00 €) como comparticipação pelos serviços de 

manutenção e limpeza de vias e caminhos diversos efetuados por esta entidade. 

No âmbito da gestão corrente entre a junta e as assembleias de compartes, o 

tesoureiro informou que foi transferido para a conta da junta o valor de quinze mil e 

trezentos euros (15.300 €). 

07 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto 

números trinta e dois, à empresa Pedro Seco - Transportes, Lda.; trinta e três à 

empresa Previchama, Lda., e trinta e quatro à empresa FJ – Ferjop Construções, 

Lda, mediante orçamentos apresentados.  

08 – A Minha Rua 

Neste período foi recebida e devidamente encaminhada/resolvida uma ocorrência 

no Portal A Minha Rua. 

09 – Festa de Natal  

A secretária informa que a festa de Natal de Vilarinho está a ser preparada de 

acordo com o já habitual. Foram convidadas a participar as entidades e 

associações que têm colaborado e aguardamos confirmação.  

10 – Avaliação dos Funcionários 

De acordo com a Lei nº 66-B/2077 de 28 de dezembro e com a portaria nº 

1633/2007 de 31 de dezembro, foi feito o planeamento do processo de avaliação 

dos funcionários da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, tendo sido definidas 

as competências a avaliar durante o ano de dois mil e dezasseis. Deliberado ainda 

dar conhecimento aos trabalhadores e ouvir a sua opinião acerca da presente 

decisão.  

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

Investimentos 

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

Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de cinquenta e três mil cento e 

cinquenta euros (53.150,00 €) e a alteração número seis ao Plano Plurianual de 

Investimentos. Os documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-se 

arquivados em pasta própria. 
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12 – Acordo de pagamento com os fornecedores   

O Presidente informou o executivo que estão fechados os acordos com os 

fornecedores com vista ao diferimento de pagamentos. Recorda que a urgência da 

intervenção no edifício sede e o facto de se ter mantido o funcionamento normal 

dos serviços que a Junta presta na comunidade acarreta vários constrangimentos 

de ordem financeira mas principalmente em termos de disponibilidade de 

tesouraria. Por esta razão, e conforme já havia sido assumido, aquando dos ajustes 

é acertado com os fornecedores um esquema de pagamento que permita viabilizar 

o regular funcionamento da autarquia. Lembra aos presentes que, embora o 

conceito «Pagamentos em atraso» abarque as contas a pagar que permaneçam 

nessa situação mais de 90 dias, se excluem desse conceito, para efeitos de 

aplicação da LCPA e do Decreto-Lei n.º 127/2012 (n.º 2 do artigo 4.º), entre outros, 

os montantes objeto de acordos de pagamento desde que o pagamento seja 

efetuado dentro dos prazos acordados, os quais permanecem em “contas a pagar”, 

o que é caso subjudice, pelo que se encontram perfeitamente observadas as regras 

quer da citada lei dos compromissos quer as obrigações decorrentes da 

contratação publica.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


