FREGUESIA
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

APARTADO 28 – 3324-909 PAMPILHOSA DA SERRA

ATA n.º 3/2016

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e
uma horas, na sede do Grupo Regionalista Os Amigos de Moninho, 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 – Período aberto ao público.----------------------------------------------------------------Ponto 2 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.------------------------------------Ponto 3 – Pedido apoio por parte do Grupo Desportivo Pampilhosense. ---------------

Ponto 4 – Inicío de Atividade na Autoridade Tributária e Aduaneira. ---------------------

Ponto 5 – Aprovação da Alteração nº 1 ao Orçamento de 2016. -----------------------------Ponto 1 – Período aberto ao público.---------------------------------------------------------------

Encontrando-se presentes alguns dos habitantes de Moninho, o Sr. Presidente
cumprimentou todos os presentes, agradeceu a comparência de todos. De seguida
deu a palavra aos presentes, a fim de estes colocarem as questões que considerassem
pertinentes. Tomaram da palavra alguns dos presentes, tendo colocado as suas

preocupações e pretensões, nomeadamente quanto a algumas melhorias que

gostariam que a Junta de Freguesia efetuasse, a nível de arruamentos, equipamentos,
limpeza de estradas, poda de árvores, entre outras.---------------------------------------------

O Sr. Presidente tomou da palavra para dar os esclarecimentos necessários,

comprometendo-se a averiguar as várias situações e tentar resolvê-las assim que
possível e dentro das limitações existentes. Findo este ponto, o Sr. Presidente

agradeceu aos corpos sociais do Grupo Regionalista Os Amigos de Moninho por ter
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disponibilizado as instalações para a realização da reunião e aos restantes elementos
pela sua presença e participação ativa. -------------------------------------------------------------

Ponto 2 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.-------------------------------------

O Sr. Secretário procedeu à leitura da ata da reunião ordinária de catorze de janeiro
do ano de dois mil e dezasseis, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -----Ponto 3 – Pedido apoio por parte do Grupo Desportivo Pampilhosense. ---------------

Por solicitação do Grupo Desportivo Pampilhosense de apoio financeiro, deliberou
este executivo, por unanimidade, conceder o apoio de mil euros, mediante a

celebração de protocolo a ser assinado oportunamente entre o Grupo Desportivo
Pampilhosense e esta Autarquia. --------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Inicío de Atividade na Autoridade Tributária e Aduaneira. -------------------

Tendo este Executivo constatado junto da Autoridade Tributária e Aduaneira que

esta Junta de Freguesia não tinha registo de Início de Atividade, foram tomados os
procedimentos para o Inicio de Atividade na Autoridade Tributária e Aduaneira por
parte da Junta de Freguesia de Pampilhosa da Serra. -------------------------------------------

Ponto 5 – Aprovação da Alteração nº 1 ao Orçamento de 2016. -----------------------------

Em seguimento da aquisição de pavilhões e terreno ao Senhor António Almeida
Alves, cujo valor apalavrado superou o estimado na previsão do Orçamento para o

ano de 2016, houve a necessidade de proceder à 1ª Alteração ao Orçamento de forma
a reforçar a rubrica 07.01.03.01 (Aquisição de bens de capital – Instalações de

serviços), com 15.000,00 € (quinze mil euros) sendo esta de maior relevância

registando-se mais algumas de entre as quais 01.02.04 (ajudas de Custo), 02.02.12
(seguros), 02.02.20.01 (Outros trabalhos especializados – serviço na Freguesia). Foram
retirados valores de rubricas que estavam bastante dotadas e assim desta forma a
manter o Orçamento viável até à data da 1ª Revisão. -------------------------------------------
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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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