ATA Nº 5
Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas dezoito horas,
no edifício sede, reuniu o executivo da Junta de Freguesia, com a presença de
António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena Gomes Correia, Aurélio da Costa
Duarte Gonçalves, Augusto Manuel Fernandes Simões e Carlos Jorge Bernardo
Antunes, com a seguinte
Ordem do Dia
01 – Correspondência
02 – Informações do presidente
03 – Participação em reuniões
04 – Obras e trabalhos
05 – Discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2014 e do
Plano Plurianual de Investimentos
06 – Discussão e aprovação do Regulamento da Tabela Geral de Taxas e
Licenças e Tabela de Taxas para 2014
07 – Mapa de pessoal para o ano de 2014
08 – Renovação da Conta Negócio
09 – Verificação dos requisitos do exercício de funções
Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão:
01- Correspondência
O presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de
convite da Direção da Sociedade Filarmónica Lousanense para Sarau de Natal a
realizar no dia treze de dezembro; pedido do Agrupamento de Escuteiros nº 347 –
S. Jorge da Paróquia de S. José em Coimbra para ajuda no alojamento de
escuteiros no fim-de-semana de vinte e um e vinte e dois de dezembro.
02 - Informações do presidente
O presidente informa que a continuação do julgamento do processo dos Baldios
de

Vale

de

Neira

contra

Manuel

da

Conceição

Francisco

(Proc.

nº

244/09.0TBLSA) está agendada para o dia vinte e oito de fevereiro pelas nove
horas e trinta minutos.
03 – Participação em reuniões
Os elementos do executivo da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho
participaram nas seguintes reuniões: aprovação do Plano de Atividades do
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Programa Escolhas, no dia doze; Assembleia Geral da Aflopinhal e Conselho
Consultivo Municipal da Juventude e Desporto no dia dezoito de dezembro.
04 – Obras e trabalhos
O executivo fez o ponto de situação em relação aos problemas que
sistematicamente têm ocorrido na sede da junta devido à humidade e ao mau
tempo, nomeadamente no sistema elétrico e nos computadores.
05 – Discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2014 e
do Plano Plurianual de Investimentos
O presidente colocou à discussão e votação o Plano de Atividades e Orçamento
para 2014, no valor de duzentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e sete
euros e setenta e três cêntimos (262.177,73 €) bem como o Plano Plurianual de
Investimentos, no valor de oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis euros
e vinte e três cêntimos (83.446,23 €). Os documentos foram aprovados por
unanimidade e encontram-se arquivados em pasta própria.
06 – Discussão e aprovação do Regulamento da Tabela Geral de Taxas e
Licenças e Tabela de Taxas para 2014
O presidente colocou à discussão e votação o Regulamento da Tabela Geral de
Taxas e Licenças e Tabela de Taxas para 2014. Resolvidas as questões
levantadas, os documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-se
arquivados em pasta própria.
07 – Mapa de pessoal para o ano de 2014
O presidente colocou à discussão e votação o mapa de pessoal para o ano de
2014. Não havendo questões, o documento foi aprovado por unanimidade e
encontra-se arquivado em pasta própria.
08 – Renovação da Conta Negócio
O presidente solicita que, para fazer face a situações momentâneas de liquidez
para cumprir com despesas assumidas, se proceda à renovação da Conta
Negócio já aberta pela extinta Freguesia da Lousã na Agência da Lousã da Caixa
de Crédito Agrícola da Beira Litoral com um valor de dez mil euros (10.000,00€),
inferior ao limite máximo permitido por lei e que corresponde a 10% do FFF.
Depois de discutida, a proposta foi votada favoravelmente por unanimidade e
encontra-se arquivada em pasta própria.
09 – Verificação dos requisitos do exercício de funções
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Por proposta do presidente foi verificada a conformidade dos requisitos para o
exercício de funções a tempo inteiro pela secretária da Junta, Helena Correia.
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.
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