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ATA N.º 14
Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma
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 1ª Revisão Orçamental e PPI.
O Presidente da Assembleia, Carlos Santos, começou por saudar os presentes dando de
imediato início aos trabalhos. Feita a chamada, verificou-se a ausência de Fernanda da
Piedade Rodrigues Almeida (PS), Mário da Piedade Rodrigues Fontes (PS), Fernanda
Maria Henriques Francisco (PS) e Hélder António Moreira Gonçalves de Soares e
Lourenço (PSD), sendo este último substituído por Miguel Ângelo Pires Júlio Rodrigues.
Registando-se a presença de Público, o Presidente da Assembleia questionou se o
mesmo pretendia usar da palavra no período que lhe estava destinado. Não havendo
inscrições, pediu a palavra:
Da bancada do PSD, Miguel Ângelo.
Miguel Ângelo, PSD, chama a atenção para o caso de toponímia dos Pegos, referindo
que apesar de existir uma comissão para o efeito, ainda existem ruas sem nome. Solicita
indicações sobre a forma de resolver a situação.
António Marçal, presidente da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, usando a
palavra, começou por saudar os presentes. Em resposta à intervenção anterior, informa
eu apenas a Comissão de Toponímia poderá resolver a situação.
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 abril, maio e junho de 2016, destacando as
limpezas efetuadas na freguesia, bem como o funcionamento do cemitério e a
manutenção de estradas, caminhos e linhas de água durante este período. Referiu
igualmente que, no que concerne à utilização de produtos fitofarmacêuticos, os mesmos
são seguros, não usando os que são identificados como cancerígenos. Apresentou
igualmente a situação financeira relativa ao primeiro quadrimestre de 2016, que se
encontra anexa à presente ata.
Usando da palavra, Miguel Ângelo (PSD) apresenta um louvor aos membros do
Executivo pela limpeza das ruas da freguesia.
Segundo Ponto da Ordem de Trabalhos, discussão e votação da 1ª Revisão Orçamental
e PPI, sob proposta do executivo. No que respeita a este ponto e após uma breve
descrição efetuada por António Marçal, foi colocado a votação e aprovado por maioria
com uma abstenção.
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Carlos Santos 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 maioria com uma abstenção.
E não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Assembleia
às vinte e duas horas. 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)

