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ATA N.º 7 

 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte 

horas, no Auditório da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro, reuniu a 

Assembleia de Freguesia em reunião ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:  

1 - Informação escrita do senhor Presidente da Junta acerca da atividade da autarquia 

bem como da situação financeira. 

2 - Discussão e votação da 2ª revisão do Orçamento da freguesia para o ano económico 

de 2014 sob proposta do executivo. 

3 - Discussão e votação das Opções do Plano, da proposta de Orçamento e Mapa de 

Pessoal dos serviços da freguesia para o ano económico de 2015 sob proposta do 

Executivo. 

4 - Discussão e votação do Regulamento Geral de Taxas e Licenças e Tabela de Taxas 

pela Concessão de Licenças e Prestação de Serviços pela Junta de Freguesia para o ano 

de 2015, sob proposta do Executivo. 

5 - Discussão e votação do Regulamento do cemitério de Vilarinho sob proposta do 

Executivo. 

6 - Discussão e votação do Regulamento Específico de Licenciamento de Atividades 

Diversas sob proposta do Executivo. 

7 - Ratificação da proposta de reclassificação profissional de funcionária, sob proposta 

do Executivo. 

8 - Autorização de revalidação de conta negócio cujo valor máximo se fixa em 15 000,00€ 

(quinze mil euros). 

9 - Discussão e votação da proposta de adesão à ANAFRE. 

O Presidente da Assembleia, Carlos Santos, começou por saudar os presentes dando de 

imediato início aos trabalhos. Feita a chamada, verificou-se a ausência não justificada 

de Liliana Simões (PS). 

Registando-se a presença de Público, o Presidente da Assembleia questionou se o 
mesmo pretendia usar da palavra no período que lhe estava destinado.  

Inscreveu-se Joaquim Sêco. 

Joaquim Sêco agradeceu o empenho da Junta de Freguesia na cooperação tida na 

recuperação de uma habitação degradada em Fiscal. O mesmo freguês, em 

representação do Movimento Cívico “REFUTAR”, efetuou uma breve apresentação dos 

objetivos deste Movimento, criado tendo como principal objetivo “lutar” pela 

recuperação da extinta freguesia de Vilarinho. Informou ainda que este Movimento 

Cívico foi inicialmente constituído por 14 pessoas, tendo atualmente 19 equipas no 
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terreno a recolher assinaturas. Apelou ainda que, ao contrário do que se passou no 

passado, não existam “capas” políticas e que todos se unam em torno desta causa que 

se assume como uma questão e justiça. Joaquim Sêco apelou a que o Executivo e a 

Assembleia se unam ao Movimento nesta luta e que a mesma não seja interpretada 

como uma crítica ao trabalho do Executivo. 

O Presidente da Junta, António Marçal, informou que tem efetuado diversas ações para 

que todos os Partidos políticos, nas próximas eleições Legislativas, assumam a revisão 

desta Lei injusta. Informou ainda que estará ao lado da população nesta procura da 

melhor reorganização para o Concelho da Lousã. António Marçal defendeu ainda o 

legado histórico e territorial que deve ser defendido e que a reorganização deve ter esta 

questão como base. 

Entrando no Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos, informação escrita do senhor 
Presidente da Junta acerca da atividade da autarquia bem como da situação financeira. 
O Presidente da Junta, António Marçal, procedeu a uma breve explanação de diversas 
atividades promovidas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, referindo 
que a informação apresentada é bastante densa e reflete o trabalho desenvolvido. 

Segundo Ponto da Ordem de Trabalhos, discussão e votação da 1ª revisão do 
Orçamento da freguesia para o ano económico de 2014 sob proposta do executivo. No 
que respeita a este ponto e após uma breve descrição este ponto foi colocado a votação 
e aprovado por unanimidade. 

Terceiro Ponto da Ordem de Trabalhos, Discussão e votação das Opções do Plano, da 

Proposta de Orçamento e Mapa de Pessoal dos serviços da freguesia para o ano 

económico de 2015 sob proposta do Executivo. O Presidente da Junta, António Marçal, 

destacou os contributos apresentados no âmbito do estatuto da oposição e a sua 

relevância para as Opções do Plano, nomeadamente para a sustentabilidade do 

território, destacando que pretende que estes contributos sejam colocados em prática 

com o apoio dos Membros da Assembleia, nomeadamente os elementos da bancada do 

PSD. Hélder Lourenço referiu é com agrado que verifica que as propostas dos eleitos do 

PSD foram tidas em conta e que estão disponíveis para colaborar na implementação das 

mesmas. Colocado à votação, este ponto foi aprovado por unanimidade. 

Quarto Ponto da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do Regulamento Geral de 

Taxas e Licenças e Tabela de Taxas pela Concessão de Licenças e Prestação de Serviços 

pela Junta de Freguesia para o ano de 2015, sob proposta do Executivo. O Presidente da 

Junta, António Marçal, efetuou uma breve explicação/contextualização da proposta. 

Colocado à votação, este ponto foi aprovado por unanimidade.  

Quinto Ponto da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do Regulamento do 

cemitério de Vilarinho sob proposta do Executivo. Colocada a proposta a votação, a 

mesma foi aprovada por unanimidade. 

Sexto Ponto da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do Regulamento Específico 
de Licenciamento de Atividades Diversas sob proposta do Executivo. O Presidente de 
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Junta, António Marçal, efetuou uma explanação das dificuldades encontradas na 
elaboração da proposta, apresentando exemplos concretos e reais das incoerências de 
atribuir às Juntas esta competência. Informou ainda que está ser feito um trabalho 
conjunto com a Câmara Municipal e as restantes Juntas do Concelho. Após esta 
contextualização este ponto foi colocado à votação e aprovado por unanimidade.  

Sétimo Ponto da Ordem de Trabalhos, ratificação da proposta de reclassificação 
profissional de funcionária, sob proposta do Executivo. Ponto retirado da Ordem de 
Trabalhos a pedido do Executivo e devidamente explicado à Assembleia de Freguesia. 

Oitavo Ponto da Ordem de Trabalhos, autorização de revalidação de conta negócio cujo 
valor máximo se fixa em 15.000,00€ (quinze mil euros). A assembleia de freguesia 
aprovou, por unanimidade, o pedido de autorização formulado pelo executivo para a 
contração de empréstimo de curto prazo, até ao valor de € 15.000,00 (quinze mil euros), 
ao abrigo das disposições contantes nas alíneas h) do n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 
73/2013 de 13 de maio e  c) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

Nono Ponto da Ordem de Trabalhos, discussão e votação da proposta de adesão à 
ANAFRE. Colocada a proposta a votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. 

O Presidente da Assembleia propôs a atribuição de um voto de confiança à Mesa para 
redigir e aprovar a ata em minuta com a redação que for mais conveniente. Colocado à 
votação a proposta foi aprovada por unanimidade.     

E não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a assembleia 
às vinte e uma horas e trinta minutos. Foi elaborada a presente ata que, depois de lida 
e aprovada, vai ser assinada pela Mesa.      

 

O Presidente da Mesa 

_________________________________ 

(Carlos Manuel de Jesus Santos) 

O Primeiro Secretário 

_________________________________ 

(João António Martins dos Santos) 

A Segunda Secretária 

_________________________________ 

(Ana Filipa Rodrigues Sêco) 


