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   ATA Nº 72 

Aos três dias do mês de agosto 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 – Pagamentos 

06 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

07 – Associação Louzanimales 

08 – Ajustes 

09 – Pedidos 

10 – Ocorrências A Minha Rua 

11 – Noite Branca 

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 

mail da Câmara Municipal com pedido de afixação do aditamento ao edital número 

oito e mail da ADSCCL com divulgação da Noite Branca, a realizar em treze de 

agosto. 

03 – Informações do presidente  

Neste ponto, o presidente informa que a Anafre enviou, para conhecimento, a 

missiva que dirigiu ao Senhor Presidente da Comissão Europeia, Dr. Jean-Claude 

Juncker, a propósito da preocupação sobre a possibilidade de imposição de 

sanções a Portugal pela Comissão Europeia com a suspensão parcial de fundos 

europeus atribuídos a Portugal. 

04– Trabalhos feitos e a realizar 
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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 – Pagamentos 

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

julho, a saber: fatura 1431, 1021 e 2648 de Ful no valor de vinte e dois euros e 

noventa cêntimos (22,90€); fatura 2269 de Refrimondego no valor de setecentos e 

dezanove euros e cinquenta e cinco cêntimos (719,55€); faturas 7126, 6573, 1674, 

1211, 7119 e 4100 da Vodafone no valor de mil cento e quarenta e sete euros e 

cinquenta e seis cêntimos (1.147,56€); faturas 4045 e 1703 de Agropeças do 

Centro, Lda no valor de quatro euros e trinta e três cêntimos (4,33€);fatura 1614 no 

valor de catorze euros e dois cêntimos (14,02€);faturas 1070, 933, 1020 e 1086 no 

valor de mil trezentos e trinta e dois euros e quinze cêntimos (1.332,15€);faturas 

50732 e 67706 da PT no valor de setenta e quatro euros e trinta e três cêntimos 

(74,33€); faturas 4138, 4199, 4273, 4352, 3446, 9387, 4523, 4596, 9436, 4662, 

4721, 4723 e 6400 de Aníbal Antunes Bandeira no valor de mil cento e trinta e oito  

euros e noventa e oito cêntimos (1.138,98€);fatura 80 de Produtos Químicos e 

Biológicos, Unipesseoal, Lda no valor de cento e setenta e nove euros e cinquenta 

e oito cêntimos (179,58€); recibos 9630, 9638, 1765, 4657, 4760, 8047, e 3128 de 

A Serrana - Mediadora de Seguros no valor de mil quatrocentos e vinte e oito euros 

e trinta e cinco cêntimos (1.428,35€);fatura 129 de Diário de Coimbra no valor de 

cento e vinte euros (120,00€);fatura 8296 de Fresoft, no valor de setecentos e dez 

euros e trinta e três cêntimos (710,33€); faturas 105 e 772 de Cooperativa Agrícola 

do Concelho da Lousã no valor de quinze euros e cinquenta cêntimos (15,50€); 

recibo 3305 de Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Lousã no valor de dois 

mil euros (2.000,00€); fatura 331 de Grafisemide no valor de mil cento e sete euros 

(1,107,00€); fatura 33189 de IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

no valor de cento e sessenta e cinco euros (165,00€);fatura1799 de Chen 

Changyun no valor de três euros e setenta e cinco cêntimos (3,75€);fatura 0583 de 

Continente Hipermercados no valor de trinta e quatro euros e dez cêntimos 

(34,10€);fatura 3248 de CTT no valor de nove euros e sessenta e oito cêntimos 

(9,68€); fatura 3476 de J. Albino no valor de seis euros (6,00€);faturas 0427, 2489 e 

2661de EDP no valor de cento e quarenta e quatro euros e noventa e nove 

cêntimos (144,99€);fatura 720 de Minipreço no valor de cinquenta e três euros e 
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vinte e dois cêntimos (53,22€);fatura 5761 de Associação Académica de Coimbra 

no valor de vinte e cinco euros (25,00€),fatura 192 de Carpinteiros Reunidos, Lda, 

no valor de vinte e seis euros e oitenta e um cêntimos (26,81€);faturas 82298 e 

87023 da Grenke no valor de oitocentos e vinte e três euros e trinta e um cêntimos 

(823,31€); fatura 724782 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 quarenta e 

nove euros e noventa e cinco cêntimos (11.349,95€). Informa também que foi pago 

à Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira o valor de dois mil e cem 

euros (2.100,00 €) 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 dois mil euros (2.000,00 €). 

06 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foram solicitadas três licenças para atividades ruidosas de caráter 

temporário: Fábrica da Igreja para festa popular a realizar nos Ramalhais entre os 

dias dezasseis e dezanove de setembro; Associação Cultural e Recreativa de Vale 

de Neira para baile na sede da associação no dia trinta de julho; Associação 

Cerdeira Village Art & Craft para baile a realizar na Cerdeira no dia trinta de julho. 

As licenças foram passadas com a isenção conferida às coletividades.  

07 – Associação Louzanimales 

Por solicitação da Associação Louzanimales, e de acordo com deliberação do 

Presidente com data de vinte e seis de julho, a Junta de Freguesia deliberou 

excecionalmente isentar de taxas o registo e licenciamento de quinze canídeos, 

propriedade dessa Associação. Esta decisão visa apoiar a Associação, facilitando 

assim a futura adoção dos referidos animais. 

08 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto 

números dezanove e vinte à empresa FUL – Lopes e Lopes Lda., mediante 

orçamentos apresentados.  

09 – Pedidos 

Analisados e agendados os pedidos de Joana Cortês, moradora em Ceira dos 

Vales, para limpeza das bermas da estrada principal, de Odete Cruz para limpeza 

do ribeiro da Cornaga e da Associação de Recuperação do casal Novo para 

conclusão da limpeza da aldeia. A Comissão da Capela do Prilhão pede apoio para 
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a pintura da capela da aldeia. A obra será feita por eles por isso a Junta cede os 

materiais necessários à obra.  

10 – Ocorrências A Minha Rua 

Neste período foram recebidas e devidamente encaminhadas/resolvidas duas 

ocorrências no Portal A Minha Rua. 

11 – Noite Branca 

A ADSCCL em parceria com entidades locais públicas e privadas, entre as quais a 

Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, vai promover a primeira Noite Branca na 

Lousã. A proposta é uma noite com  animação que promova a Rua do Comércio, as 

artes, os ofícios, as empresas,  o comércio, a cultura local e as pessoas. Vai 

decorrer no dia treze de agosto a partir das dezoito horas. Além do apoio logístico, 

a Junta vai oferecer o reforço alimentar  da noite. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


