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ATA N. º 9 
 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma 
horas, na sede da Associação Cultural e Recreativa de Ceira dos Vales, 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. 

3 – Apreciação e votação de propostas de toponímia. 

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 Liliana Simões 
(PS), Carlos Antunes (PS), Fernanda Almeida (PS) e Hélder Ferreira (PSD). 

Registando-se a presença de Público, o Presidente da Assembleia questionou se o 
mesmo pretendia usar da palavra no período que lhe estava destinado. Inscreveram-se 
Rui Fernandes e Jorge Santos, pedindo informações sobre a obra que está a decorrer 
na via principal de Ceira dos Vales. 

Seguidamente, pediu a palavra: 

Da bancada do PS, Filipe Amado. 

Filipe Amado informa que, na sequência de um acidente de automóvel, o pontão de 
Prilhão ficou destruído, colocando em perigo a circulação rodoviária. 

António Marçal, presidente da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, usando a 
palavra, começou por saudar os presentes. Em resposta a Filipe Amado, o presidente do 
Executivo referiu que a reconstrução começará ainda esta semana. No que concerne à 
obra a decorrer, informa que irão ser construídos paredões, tendo sempre em conta o 
desvio das águas pluviais. 

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 2015, destacando as 
limpezas efetuadas na freguesia, bem como a manutenção de estradas, caminhos e 
linhas de água durante este período. 

Segundo Ponto da Ordem de Trabalhos, discussão e votação da 1ª Revisão Orçamental 
e PPI, cujos documentos ficaram arquivados na pasta competente na secretaria da Junta 
de Freguesia de Lousã e Vilarinho. Colocado à votação, este ponto foi aprovado por 
unanimidade. 

Terceiro Ponto da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação de propostas de 
toponímia. Perante as propostas apresentadas, referentes à alteração de toponímia nos 
lugares de Cacilhas e de Vale de Neira, a Assembleia de Freguesia aprovou por maioria 
com duas abstenções enviar as referidas propostas à Comissão Municipal de Toponímia. 
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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 cinquenta e cinco minutos. Foi elaborada a presente ata que, 
depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela Mesa. 

 

O Presidente da Mesa 
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