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   ATA Nº 57 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, pelas onze horas, 

na sede da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, reuniu extraordinariamente 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 – Informações do presidente 

02 – Discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento e do Plano Plurianual 

de Investimentos para o ano económico de 2016 

03 – Discussão e votação da 2ª Revisão do Orçamento da Despesa e da Receita 

04 – Apreciação e aprovação das alterações ao Acordo Interadministrativo de 

Delegação de Competências e ao Acordo de Execução 

05 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de Investimentos 

06 - Aviso 

O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes. 

01 – Informações do presidente 

O Presidente informou o executivo acerca das obras e serviços realizados durante 

o trimestre bem como da situação financeira da junta. Deu ainda conta das 

atividades realizadas pela junta. 

02 – Discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento e do Plano 

Plurianual de Investimentos para o ano económico de 2016 

O presidente colocou à discussão e votação o Plano de Atividades e Orçamento 

para 2016, no valor de trezentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e cinco euros 

e quarenta cêntimos (383.325,40 €) bem como o Plano Plurianual de Investimentos, 

no valor de cento e quinze mil ´duzentos e trinta e dois euros (115.232,00 €). Os 

documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-se arquivados em 

pasta própria. 

03 – Discussão e votação da 2ª Revisão do Orçamento da Despesa e da 

Receita 

O presidente colocou à discussão a revisão número dois da Modificação do 

Orçamento da Despesa, no valor de vinte mil, setecentos e oitenta e quatro euros e 

cinco cêntimos (20.784,05 €). Os documentos foram aprovados por unanimidade e 

encontram-se arquivados em pasta própria. 
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04 – Apreciação e aprovação das alterações ao Acordo Interadministrativo de 

Delegação de Competências e ao Acordo de Execução 

O presidente apresentou ao executivo as alterações ao Acordo Interadministrativo 

de Delegação de Competências e ao Acordo de Execução. Resolvidas as 

questões, os documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-se 

arquivados em pasta própria. 

05 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

O presidente colocou à discussão e votação a alteração número oito da 

Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de vinte mil setecentos e oitenta e 

quatro euros e cinco cêntimos (20.784,05 €) e a alteração número sete ao Plano 

Plurianual de Investimentos. Os documentos foram aprovados por unanimidade e 

encontram-se arquivados em pasta própria. 

06 – Aviso 

Atendendo ao período natalício e de passagem de ano, nos termos das alíneas b) e 

g) do artigo 19º da lei nº 75/2013 de 12 de setembro, o executivo da Junta de 

Freguesia de Lousã e Vilarinho determinou conceder tolerância de ponto aos 

trabalhadores desta autarquia nos próximos dias vinte e quatro e trinta e um de 

dezembro. Os trabalhadores que assegurarem o serviço nesta data terão direito ao 

gozo do dia em data a acordar com a direção dos serviços. Assim, os serviços os 

serviços administrativos desta autarquia estarão encerrados ao publico nos dias 

vinte e quatro e trinta e um de dezembro.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 


