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   ATA Nº 83 

Aos quatro dias do mês de janeiro 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 – Pagamentos 

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 da Câmara Municipal para apresentação do Plano Estratégico da 

Lousã, no dia dezasseis; convite/divulgação enviado pelo Grupo Etnográfico da 

Região de Coimbra para o XIII Serão “Reviver os Cânticos do Ciclo Natalício”, 

no dia sete do mês de janeiro.    

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa que recebeu convite do Senhor Presidente 

da República para concerto com a fadista Cuca Roseta a realizar no dia treze 

de janeiro na Aula Magna da Universidade de Lisboa e confirmou a sua 

presença. Adianta que a ANAFRE enviou mail a congratular-se por esta 

iniciativa e a apelar à participação dos eleitos. Deu ainda nota ao executivo que 

a Lei 42/2016, de 28 de dezembro, introduziu uma alteração à Lei Geral de 

Trabalho em Funções Públicas no âmbito da consolidação da mobilidade 

intercarreiras, comunicando que é sua intenção proceder à regularização da 

situação de mobilidade da colaboradora Sandra Luísa da Conceição Serra de 

Carvalho Amado. 

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 dezembro, a saber: faturas 10129, 11251, 11474 e 11706 de Ricópia, no 

valor de setenta e seis euros e noventa e dois cêntimos (76,92€);fatura 874 de 

João Carinhas Simões no valor de oitenta euros e cinco cêntimos (80,05€); 

fatura 131 de Clube Recreativo Vilarinhense no valor de cem euros 

(100,00€);fatura 3392 de Flores da Kika, no valor de quinze euros (15,00€); 

recibos 9960, 2685, 8458, 0770 e 9229 de A Serrana no valor de setecentos e 

três euros e setenta e dois cêntimos (703,72€);fatura 3040 de CTT no valor de 

dois euros e oitenta e dois cêntimos (2,82€);fatura 31 de Quintal de Além do 

Ribeiro – Turismo Rural, Lda no valor de cento e vinte e dois euros e quarenta 

cêntimos (122,40€);faturas 5165, 1974, 8034, 10661002 e 6777 de Vodafone 

no valor de mil e onze euros e sessenta e um cêntimos (1011,61€);fatura 90 de 

Caminhazul – Unipessoal Lda no valor de trezentos e doze euros e cinquenta 

cêntimos (312,50€);faturas 6710, 6862 e 2360 de Continente Hipermercados, 

S.A. no valor de cinquenta e nove euros e vinte e nove cêntimos (59,29€);fatura 

4110 de Minipreço no valor de trinta e nove euros e trinta e cinco cêntimos 

(39,35€); recibo 73042 de Aníbal Antunes Bandeira no valor de quinhentos e 

cinquenta euros e setenta e oito cêntimos (550,78€);fatura 2268 de 

Refrimondego no valor de quinhentos e dezassete euros e trinta cêntimos 

(517,30€);faturas 2532 e 2564 de Pensão Residencial Martinho, no valor de 

cento e quarenta euros (140,00€);fatura 144 de Interrmarché no valor de 

dezanove euros e catorze cêntimos (19,14€);faturas 3405, 2922, 2703, 2582, 

2240 e 2063 de FUL no valor de quarenta e seis euros e vinte cêntimos 

(46,20€); fatura 2353 de Florista Flormila no valor de dez euros (10,00€); fatura 

463 de Arcil, no valor de dez euros (10,00€); faturas 7607, 9458 e 7606 da PT 

no valor de trezentos e oito euros e quarenta e cinco euros (308,45€) fatura 

5338 de Pedro Sêco no valor de treze euros e quatro cêntimos (13,04€); fatura 

7094 e 4478 de Aníbal Antunes Bandeira, Lda no valor de setenta e cinco 

euros e vinte e oito cêntimos (75,28€); fatura 28357 de Bricolousã. Lda no valor 

de dois euros e noventa cêntimos (2,90€); fatura 8034 de Securitas Direct no 
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valor de quarenta e três euros e cinquenta e um cêntimos (43,51€); faturas 

2685 e 5978 da Grenke no valor de cento e noventa euros e vinte e oito 

cêntimos (190,28€); fatura 40057 de Estrela da Sorte no valor de onze euros e 

vinte cêntimos (11,20€); fatura 149 de Li Huixian no valor de um euro e 

sessenta cêntimos (1,60€); fatura 50770 de BP Comblupe no valor de doze 

euros e oitenta e nove cêntimos (12,89€); no valor total de quatro mil 

quatrocentos e setenta e seis euros e setenta e três cêntimos (4.476,73€). 

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

Alfocheira o valor de mil trezentos e cinquenta euros (1.350,00 €) como 

comparticipação pelos serviços de manutenção e limpeza de vias e caminhos 

diversos efetuados por esta entidade. Por deliberação do Presidente, foi pago o 

valor de mil e quatrocentos euros e noventa cêntimos (1.400,90 €) referente à 

segurança social da Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira. No 

âmbito da responsabilidade social da Junta de Freguesia, o tesoureiro informou 

que foi pago o valor total de mil seiscentos e quarenta e dois euros e setenta e 

cinco cêntimos (1.642,75 €) a agregados com comprovada insuficiência 

económica. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


