FREGUESIA
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

APARTADO 28 – 3324-909 PAMPILHOSA DA SERRA

ATA n.º 21/2015

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma
horas, na sede da Junta de Freguesia de Pampilhosa da Serra, realizou-se a reunião

ordinária da Junta de Freguesia, com a presença do senhor Presidente Nuno Miguel

Marques Nunes Almeida, do senhor António Jorge Henriques Seco e da senhora
Teresa Margarida Ramos Vicente, respetivamente secretário e tesoureira. ----------------

O senhor Presidente de imediato abriu a reunião, iniciando com a seguinte ORDEM
DE TRABALHOS:---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.-------------------------------------

Ponto 2 – Alteração do local da próxima reunião do executivo da Junta de Freguesia.-

Ponto 3 – Contrato para limpeza do edifício da Junta de Freguesia e demais espaços .
Ponto 4 – Cabaz de Natal. -----------------------------------------------------------------------------Ponto 5 – Jantar das Marchas de Santo António. -------------------------------------------------

Ponto 6 – Devolução de apoio recebido do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, IP. -------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.-------------------------------------

O Sr. Secretário procedeu à leitura da ata da reunião ordinária de vinte e nove de
outubro do ano de dois mil e quinze, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2 – Alteração do local da próxima reunião do executivo da Junta de
Freguesia.-

Tendo existido contactos prévios com a Comissão de Melhoramentos da Aldeia
Cimeira com o intuito da realização da próxima reunião deste executivo nesta

localidade e com a colaboração desta instituição, foi decidido por unanimidade
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marcar a referida reunião para o dia vinte e seis de outubro, pelas vinte e uma horas,
na Aldeia Cimeira, na sede da Comissão de Melhoramentos da Aldeia Cimeira. ------Ponto 3 – Contrato para limpeza do edifício da Junta de Freguesia

e demais

espaços . ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Em virtude de ter terminado o contrato de um ano para a limpeza do edifício da
Junta de Freguesia e demais espaços e mantendo o executivo a necessidade de ter
alguém que realize a limpeza do edifício da Junta de Freguesia e do espaço adjacente

a este; do antigo edifício da escola primária da Aldeia do Meio e do espaço adjacente;
tratamento de roupas, bem como colocar e retirar as bandeiras no edifício da Junta de

Freguesia aos domingos e feriados, entendeu o executivo afixar edital no dia seguinte

à data desta reunião, para aceitação de propostas para a prestação dos serviços atrás

referidos, com as seguintes condições: o preço da adjudicação será o que resultar da
melhor proposta; o tempo previsto de trabalho semanal é de oito horas, pelo período

de um ano; os interessados deverão demonstrar a intenção do mesmo, através de
proposta por carta fechada, entregue até às dezassete horas e trinta minutos do dia

vinte e cinco de novembro do corrente ano, na Secretaria da Junta de Freguesia de

Pampilhosa da Serra ou remetida por correio, sob registo, para a Junta de Freguesia
de Pampilhosa da Serra, Rua Rangel de Lima, Apartado 28, 3324-909 Pampilhosa da

Serra; as propostas devem ser apresentadas dentro de envelope opaco e fechado,

identificando-se no exterior do mesmo a frase “proposta para prestação de serviço de
limpeza” e o nome do concorrente; sendo que o ato de abertura das propostas é

público e terá lugar no Auditório da Junta de Freguesia de Pampilhosa da Serra no
dia vinte e seis de novembro de dois mil e quinze, pelas vinte horas e trinta minutos.

Ponto 4 – Cabaz de Natal. -----------------------------------------------------------------------------

Em virtude dos condicionalismos económicos existentes e no seguimento do ano

anterior, o executivo decidiu por unanimidade fazer um Cabaz de Natal para os
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funcionários desta Junta de Freguesia, ficando a Sra. Tesoureira responsável pela sua
elaboração. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 – Jantar das Marchas de Santo António. -----------------------------------------------

O Sr. Presidente informou o executivo da marcação do jantar das Marchas de Santo

António para o dia vinte do corrente mês, no Restaurante “A Quinta do Zé”, tendo
sido convidados todos os marchantes e ensaiadores. -------------------------------------------

Ponto 6 – Devolução de apoio recebido do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, IP. ------------------------------------------------------------------------------------------

Na sequência do pedido de encerramento de contas efetuado por esta Junta de

Freguesia junto do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, relativo ao
processo nº 018/PAC/13, no âmbito da candidatura nº 531653, apresentada ao abrigo

da Medida CEI-Património, vem o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP

solicitar a devolução de apoio recebido no valor três mil, seiscentos e trinta e sete

euros e vinte cêntimos (3 637.20 euros). Analisada a respetiva documentação, foi
deliberado por unanimidade proceder à devolução da referida quantia. -----------------

Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia deu a

reunião por encerrada quando eram vinte e três horas, da qual se lavrou a presente
ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: _________________________________________________________________
Secretário: _________________________________________________________________

Tesoureira: _________________________________________________________________
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