
359 

 

   ATA Nº 85 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro 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 – Conselho Eco Escolas da Escola Profissional da Lousã 

10 – Conselho dos Lugares 

11 – Protocolo com a Câmara Municipal 

12 – Posto de CTT 

13 – Eleitos Locais 2017 – Caracterização das Freguesias Remuneráveis   

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 e-mail da Anafre com divulgação da abertura de candidaturas à atribuição 

de apoio pelo Fundo Ambiental; convite da Câmara Municipal para as sessões 

de esclarecimento sobre o Programa “Lousã Reabilita” a realizar no dia três de 

fevereiro na Lousã e no dia vinte e dois de fevereiro em Vilarinho; informação 

da Cooperativa Trevim sobre o debate na Assembleia da República da petição 

pela reposição do Ramal da Lousã, no dia um de fevereiro; e-mail do Espaço J 

E6G com divulgação da tertúlia “Um estudo para a excelência – Parte I”, no dia 

vinte e sete de janeiro. 
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03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa que o munícipe Luís Augusto Costa 

agradece o alcatroamento feito em Ceira dos Vales. O Presidente informa 

ainda que, na sequência dos contatos feitos pela Universidade Sénior de 

Benfica (UNISBEN) e da proposta de programa de visitas à serra e à vila, 

agendada para o próximo dia três, entretanto enviada, o grupo irá ser 

acompanhado pela secretária da Junta. No seguimento de contacto feito pelo 

Jornal Expresso – Portugal em Destaque, o presidente dá nota da entrevista 

que deu e do texto que irá ser publicado na edição de fevereiro. Neste ponto foi 

analisada a proposta encaminhada pela Câmara Municipal com o preço global 

para as Juntas de Freguesia enviada pela acinGOV. Ratificada a decisão do 

Presidente de não renovação do contrato de manutenção com a empresa Riso 

Portugal. 

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 de avaliação e ponto de situação 

da Noite Branca, no dia dezoito; apresentação do Plano Estratégico Municipal e 

dos Planos de Desenvolvimento Desportivo, no dia trinta de janeiro.    

06 – Pagamentos 

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

de janeiro, a saber: faturas 917 e 918 de Pedro Antunes Moreira no valor de 

setecentos e trinta euros e oitenta e sete cêntimos (730,87€); recibo 1451 de 

Irmandade da Nossa Senhora da Piedade no valor de mil duzentos e cinquenta 

euros (1.250, 00€); faturas 12027 e 11848 de Ricópia no valor de vinte e quatro 

euros e trinta e quatro cêntimos (24,34€); faturas 1966, 2739 e 3160 da 

Vodafone no valor de quinhentos e catorze euros e trinta e quatro cêntimos 

(514,34€); faturas 5374, 6134, 0350, 4465, 4433, 4055 e 3799 de FUL no valor 

de quinhentos e trinta e dois euros e quarenta cêntimos (532,40€); recibo 57 de 

Anafre, no valor de cento e sessenta e sete euros e quarenta e sete cêntimos 

(167,47€); recibos 1936 e 3610 de “A Serrana” no valor de trezentos e setenta 
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e um euros e noventa e sete cêntimos (371,97€); recibo 2651 de Refrimondego 

no valor de oitocentos euros (800,00€); faturas 30109, 85979 e 85980 de PT 

empresas no valor de trezentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e dois 

cêntimos (354,52€); recibo 73280 de Aníbal Antunes Bandeira no valor de 

quinhentos e vinte e oito euros e oitenta cêntimos (528,80€); recibo 30 de 

Almeida Sêco, Lda no valor de mil euros (1.000,00€); fatura 4480 de Li Huixian 

no valor de três euros e trinta cêntimos (3,30€); fatura 2763 de Electro 

Bobinagem da Lousã no valor de vinte e nove euros e cinquenta e dois 

cêntimos (29,52€); fatura 3461 de Flores da Kika no valor de quinze euros 

(15,00€); faturas 177597, 177560, 192325 e 185966 da Grenke no valor de 

trezentos e oitenta e dois euros e vinte e oito cêntimos (382,28€); fatura 4473 

de CTT no valor de cinco euros e quarenta e um cêntimos (5,41€); faturas 

34963, 27713, 67162, 67033 e 68283 de EDP no valor de trezentos e 

cinquenta e dois euros e oitenta e seis cêntimos (352,86€); fatura 969, 1226 e 

1490 de Riso Ibérico no valor de quatrocentos e setenta e seis euros e noventa 

e quatro cêntimos (476,94€); fatura 243 de Jamarket, lda no valor de três euros 

e oitenta cêntimos (3,80€); fatura 29582 e 29585 de Bricolousã, Lda no valor de 

quatro euros e oitenta cêntimos (4,80€); fatura 9865 de Continente 

Hipermercados, S.A. no valor de vinte e quatro euros e trinta e nove cêntimos 

(24,39€); fatura 71411 de Securitas Direct no valor de quarenta e três euros e 

cinquenta e um cêntimos (43,51€); no valor total de sete mil seiscentos e 

dezasseis euros e cinquenta e dois cêntimos (7.616,52€). 

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

Alfocheira o valor de vinte e nove mil e quinhentos euros (29.500,00 €) como 

comparticipação pelos serviços de manutenção e limpeza de vias e caminhos 

diversos efetuados por esta entidade. No âmbito da responsabilidade social da 

Junta de Freguesia, o tesoureiro informou que foi pago o valor total de mil 

seiscentos e setenta e nove euros e cinco cêntimos (1.679,05 €) a agregados 

com comprovada insuficiência económica. 

07 – Pedidos 

Agendado para o dia catorze de fevereiro o pedido de reunião da Associação 

de Recuperação do Talasnal para apresentação da nova direção, dos objetivos 

para o ano corrente e das propostas de melhoria da aldeia. Analisado o pedido 

do Rancho Infantil Estrelinhas da Ponte do Areal de apoio para as obras a 
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realizar na sede da coletividade. Deliberado aferir que tipo de ajuda necessitam 

e ver o que é possível. Analisado e deferido o pedido da munícipe Lucinda 

Santos Nunes que solicita alguma lenha já que está a viver sozinha e a 

enfrentar graves dificuldades económicas.  

08 – Ajustes 

Foram apresentados pelo Presidente e analisados os processos de ajuste 

direto números um à empresa MIC-Inspeção e Certificação Técnica, Lda; dois 

à empresa Pedro Seco, Lda.; mediante orçamentos apresentados.  

09 – Conselho Eco Escolas da Escola Profissional da Lousã 

Recebido convite da Escola Profissional da Lousã para a Junta integrar o seu 

Conselho Eco Escolas. Deliberado aceitar o convite e participar na próxima 

reunião agendada para o dia sete de fevereiro.    

10 – Conselho dos Lugares 

Foram apresentadas e analisadas as propostas de intervenção feitas pelos 

representantes do Conselho dos Lugares após contato feito pelos nossos 

serviços. As reclamações e sugestões da responsabilidade da Junta de 

Freguesia foram agendadas, tendo sido devidamente encaminhadas para as 

entidades competentes todas aquelas que estão fora das nossas 

competências.  

11 – Protocolo com a Câmara Municipal 

De acordo com pedido feito pela Câmara Municipal, foi enviada lista de 

materiais a atribuir à Junta de Freguesia no âmbito do protocolo para o corrente 

ano até ao limite de cinco mil euros (5.000,00 €). 

12 – Posto de CTT  

Recebida informação do gestor de parceiros do Posto de CTT, António 

Sarnadas, a funcionar na delegação de Vilarinho da Junta de Freguesia sobre 

visita de supervisão a realizar oportunamente e com indicação da informação 

que deve estar afixada no referido espaço e dos procedimentos corretos para o 

bem funcionamento do serviço.  

13 – Eleitos Locais 2017 – Caracterização das Freguesias Remuneráveis   

Análise do inquérito remetido pela Direção Geral das Autarquias Locais – 

DGAL sobre Eleitos Locais 2017 – Caracterização das Freguesias 

Remuneráveis. Foi também recebido e-mail da Anafre sobre o mesmo assunto 

e a apelar para a resposta até ao final do trimestre.   
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


