ATA Nº 7
Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, 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 – Ofício Centro Social do Pinhal
05 - Discussão e aprovação da alteração número um da Modificação do
Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de Investimentos
06 – Medida de trabalho a favor da comunidade
O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes.
01 – Correspondência
O presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de
ofício do Tribunal Judicial da Lousã com marcação da data da audiência e
julgamento do processo 244/09.0TBLSA (Assembleia de Compartes dos Baldios
de Vale de Neira) para o dia vinte e oito de fevereiro pelas nove horas e trinta
minutos.
02 - Informações do presidente
O presidente informou que vai participar do Workshop “Temas Essenciais para
Governar as Freguesias” promovido pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro, pela associação Nacional de Freguesias e
pela Fundação CEFA, a realizar no dia vinte e quatro de janeiro.
03 – Participação em reuniões
A secretária da junta participou na Assembleia Geral do CLAS no dia oito e na
Assembleia Geral da Aflopinhal para a discussão e aprovação do orçamento para
o ano de dois mil e catorze, no dia vinte e dois. Reuniu ainda com a representação
da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Núcleo da Lousã, com vista a
operacionalizar diversas atividades na Lousã. O executivo da junta participou na
manifestação a favor da continuação das obras no ramal da Lousã ocorrida em
Lisboa no passado dia onze.
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04 - Oficio Centro Social do Pinhal
Recebido ofício do Centro Social do Pinhal com pedido de agendamento de
reunião para darem conhecimento da aprovação da sua candidatura à Ação 3.2.2
– Serviços Básicos para a População Rural, no âmbito do Sub-Programa 3 do
Proder e destinada ao arranjo do espaço exterior das instalações. A Associação
pretende ver a possibilidade da junta apoiar na percentagem do investimento que
lhes compete já que é de montante elevado. Deliberado marcar reunião.
05 – Discussão e aprovação da alteração número um da Modificação do
Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de Investimentos
O presidente colocou à discussão e votação a alteração número um da
Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de dez mil, duzentos e trinta
euros e trinta cêntimos (10.230,30€) e também a alteração número um da
Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos. Os documentos foram
aprovados por unanimidade e constituem anexo a esta ata.
06 – Medida de trabalho a favor da comunidade
O presidente informou que António Luís Piedade Rodrigues irá cumprir as noventa
horas de trabalho a favor da comunidade a que foi condenado, na manutenção da
área do Santuário de Nossa Senhora da Piedade e Parque de São João.
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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