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ATA Nº 11 

Aos vinte dias do mês de março 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 – Ajustes 

05 – Pagamentos 

06 – Alteração número três da Modificação do Orçamento da Despesa  

07- Alteração número quatro da Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos 

O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes. 

01 – Correspondência 

O presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de 

ofício da ARCIL – Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da 

Lousã com pedido de informação sobre o plano de formação da freguesia; de 

convocatória para a assembleia Geral da Aflopinhal a realizar no dia vinte e seis 

de março no Auditório da Biblioteca Comendador Montenegro; convite da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro para a Cerimónia de Apresentação e Lançamento do 

Projeto Dou Mais Tempo à Vida à comunidade, a realizar no Museu Municipal 

Prof. Álvaro Viana de Lemos, pelas dezasseis horas do dia vinte e dois de março. 

02 – Informações do presidente 

O Presidente começou a sua intervenção por informar que já foram contactados 

os senhores João Catulo e Dr. António Jorge Simões Lopes, em nome da sobrinha 

Drª Maria Manuela Padilha Sollari Allegro Resende Cardoso, que irão, 

gratuitamente, disponibilizar dois terrenos agrícolas para fazerem parte do projeto 

Voltar à Terra. A Junta de Freguesia promove o Voltar à Terra, projeto de 

reintegração na agricultura de subsistência ou complementar, nos hábitos da 

população mais desprotegida, com métodos realistas e de forma sustentada. 

A implementação deste projeto resulta de uma parceria e compromisso com a 

Associação Adsccl- IPSS e particulares - Projeto Agrisol - agricultura solidária/ 
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Voltar à Terra e foi deliberado abrir candidaturas. Nesta altura, foi ainda feito o 

ponto de situação da visita que os membros da Assembleia de Freguesia, a 

convite do Presidente da Junta, fizeram aos diferentes espaços da Junta, na 

Lousã e em Vilarinho: delegação de Vilarinho, garagens, escola do Prilhão, 

cemitério, sede e estaleiro na Lousã.  

03 – Participação em reuniões 

Os elementos do executivo estiveram presentes em reuniões realizadas com a 

Liga Portuguesa Contra o Cancro com vista à criação de uma equipa conjunta da 

Freguesia de Lousã e Vilarinho/ADSCCL para participar no projeto Dou Mais 

Tempo à Vida e na Associação Recreativa e Cultural de Vale de Maceira com a 

direção da coletividade, ambas no dia sete de março; com o Dr. Luis Leite do IRS 

para organização e ponto de situação dos processos de trabalho a favor da 

comunidade no dia treze; com o professor Paulo Dias (do Agrupamento de 

Escolas) para preparação da IX Edição dos Jogos da Freguesia. 

04 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados processos de ajuste direto, 

nomeadamente os ajustes número doze feito à empresa MacoPlus, Lda; número 

catorze feito à PneuSete, Lda. 

05 – Pagamentos 

Por informação do tesoureiro Aurélio Gonçalves, ficam registados na presente ata 

os pagamentos feitos à funcionária da Junta, Ana Soares, no valor de quarenta e 

oito euros e oito cêntimos (48,08 €). 

06 – Alteração número três da Modificação do Orçamento da Despesa  

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

Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de três mil e oitocentos euros 

(3.800,0€). O documento foi aprovado por unanimidade e constitui anexo a esta 

ata. 

07 – Alteração número quatro da Modificação ao Plano Plurianual de 

Investimentos 

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

Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos. O documento foi aprovado por 

unanimidade e constitui anexo a esta ata. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


