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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE

PAMPILHOSA DA SERRA
MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

APARTADO 28 – 3324-909 PAMPILHOSA DA SERRA

ACTA n.º 1/2014
--------Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, nesta vila de Pampilhosa da
Serra, no edifício da Junta de Freguesia de Pampilhosa da Serra, sala de auditório, realizou-se a
sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Pampilhosa da Serra, sob a Presidência do
Senhor Rui Miguel de Almeida Nunes. Por ter faltado o 2º secretário da mesa da Assembleia

de Freguesia, Arlindo Fernandes Brás, foi chamado para ocupar o lugar, o senhor deputado
José Maria Nunes dos Reis, de acordo com o estabelecido na Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Deu-se início á sessão pelas vinte e uma horas e quinze minutos, de acordo com o edital afixado
para o efeito nos locais públicos de estilo, com a presença dos senhores Deputados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Composição da mesa: -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Presidente – Rui Miguel de Almeida Nunes. -----------------------------------------------------------2- 1ª Secretária – Filomena Maria Antunes Ramos Nunes Barata. ------------------------------------3- 2º José Maria Nunes dos Reis. ------------------------------------------------------------------------------Deputados: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Cláudia Alexandra Simões Carlota Gomes. -------------------------------------------------------------5 – Domingos Antunes Alves. ---------------------------------------------------------------------------------6 – Andreia Filipa Fernandes Barata. -------------------------------------------------------------------------8 – Maria Manuela de Almeida Cortez Olivença Nunes. ----------------------------------------------9 – José António Batista Maia. --------------------------------------------------------------------------------A freguesia estava representada pelo executivo: ---------------------------------------------------------------10 – Presidente – Nuno Miguel Marques Nunes de Almeida. ------------------------------------------11 – Secretário – António Jorge Henrique Seco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS: -----------------------------------------------------------------------------------------

1 - Período antes da ordem do dia:

1.1 – Tomada de posse de membro da Assembleia.
1.2 – Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão do dia 28 de novembro de 2013.
1.3 - Leitura de expediente.

2 - Período da ordem do dia:
2.1 – Apresentação, dos trabalhos realizados pela Freguesia.

2.2 – Apresentação discussão e votação das Contas de Gerência de 2013, de 11-10-2013
a 31-12-2013.dos Trabalhos realizados pela Freguesia.
2.3 – Apresentação, discussão e votação e da 1ª Revisão do Orçamento e PPI para o ano
de 2014.
2.4 – Apreciação do Quadro de Pessoal da Freguesia.
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2.5 – Informações.

3 – Período Aberto ao Público:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESUMO DA REUNIÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------1 - Período antes da ordem do dia: ------------------------------------------------------------------------------1.1 - Tomada de posse de membro da Assembleia: -----------------------------------------------------------Procedeu-se a tomada de posse do deputado Sr José António Batista Maia . O Sr Presidente da
Assembleia Rui Nunes deu as boas vindas ao Sr José António desejando-lhe as maiores
felicidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2– Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão do dia 28 de novembro de 2013: ----------------O senhor Presidente da Assembleia, Rui Nunes, dá o ponto por aberto, pedindo de seguida à 1ª
secretária para proceder à leitura da mesma. Após leitura, foi colocada à discussão, não se
verificando quaisquer intervenções sob a mesma sendo colocado à votação tendo sida aprovada
por maioria, com sete votos a favor e uma abstenção. O senhor Deputado José Maia faz a sua
declaração de voto, informando como só toma posse na Assembleia no dia de hoje não pode
votar um documento do qual não tem conhecimento. Assim foi dado por encerrado o respetivo
ponto pelo Senhor Presidente da Assembleia.--------------------------------------------------------------------1.3 – Leitura de Expediente: ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia, Rui Nunes, inicia o ponto, apresentando a comunicação do
senhor Deputado António Olivença dos Santos, na qual expressava o seu pedido de renúncia do
cargo de deputado desta Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------2 - Período da ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------------------------2.1 – Apresentação dos trabalhos realizados pela freguesia.--------------------------------------De imediato o senhor Presidente da Assembleia dá por aberto o referido ponto, dando a palavra
ao senhor Presidente da Freguesia, o qual dá a conhecer a todos os Deputados os trabalhos
exteriores realizados por esta Freguesia. ------------------------------------------------------------------------Após a intervenção do senhor Presidente da Freguesia, o presente ponto é dado por encerrado
pelo senhor Presidente da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------2.2 – Apresentação discussão e votação das Conta de Gerência de 2013, de 11-10-2013 a

31-12-2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia, Rui Nunes, deu início ao ponto, dando de imediato a palavra
ao senhor Presidente da Freguesia, Nuno Almeida, para fazer uma explicação sob o mesmo.
Tomando da palavra, o senhor Presidente da Freguesia, deu alguns esclarecimentos ao Sr
deputado José António, não havendo mais pedidos de esclarecimento o Sr Presidente da
Freguesia passa a palavra ao Sr Presidente da Assembleia Sr Rui Nunes colocando a Conta de
Gerência a votação com o resultado de uma abstenção e sete votos a favor, foi aprovada em
minuta. O senhor Deputado José Maia faz a sua declaração de voto, informando como só toma
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posse na Assembleia no dia de hoje não pode votar um documento do qual não tem
conhecimento. Assim foi dado o presente ponto como encerrado.-------------------------------------------

2.3 – Apresentação discussão e votação da 1ª Revisão do Orçamento e PPI para o ano de 2014.--De imediato o senhor Presidente da Assembleia dá por aberto o referido ponto, dando a palavra
ao senhor Presidente da Freguesia, o qual dá diversos esclarecimentos sobre o orçamento, após a
sua intervenção passa a palavra ao Sr Presidente da Assembleia, colocando o orçamento a
votação aprovado por unanimidade, foi aprovado em minuta, o presente ponto é dado por
encerrado pelo senhor Presidente da Assembleia. --------------------------------------------------------------2.4 – Apreciação do Quadro de Pessoal da Freguesia. ----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia iniciou o ponto 2.4, referindo que de acordo com o mapa
apresentado pelo Executivo desta Freguesia, estava bem patente a descrição do mesmo,
questionando o senhor Presidente da Freguesia se quereria fazer mais alguma apreciação ao
mesmo, cujo não se verificando essa intenção, coloca o mesmo à apreciação dos senhores
Deputados, não havendo qualquer intervenção por parte destes, é colocado à votação, sendo
aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------2.5 – Informações: ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia iniciou o ponto, dando de imediato a palavra ao senhor
Presidente da Freguesia. No uso da palavra o senhor Presidente da Freguesia inicia a sua
intervenção com a informação da existência de Colmeal em terrenos baldios, pertences a esta
Autarquia, cujo mesmo foi colocado sem autorização. ------------------------------------------------------Informa ainda que está em fase de iniciação as Marchas de Pampilhosa da Serra, sendo
reutilizadas as roupas de à dois anos atrás. --------------------------------------------------------------------3 – Período Aberto ao Público: -----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia deu início ao ponto livre, dando de imediato a palavra ao
senhor Presidente da Freguesia, dando a conhecer aos senhores Deputados da intenção de
candidatura a um projeto de Limpeza de Rios e Ribeiras da Freguesia. --------------------------------O senhor deputado Domingos Alves, pede a palavra para informar da existência de um tanque
florestal ao fundo da Lomba do Barco, cujo necessita da limpeza da área envolvente pois já se
encontra bastante tapado e em caso de incêndio dificilmente se consegue abastecer no mesmo. –
O senhor Deputado José António Maia, pede a palavra para questionar qual a afluência nos
bungalows em Aldeia Cimeira: ------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Freguesia, toma da palavra, para informar que a adesão não é muito
forte, mas vai havendo alguns alugueres. Informa ainda que já tiveram que ser feitas algumas
reparações nos equipamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, deu
a reunião por encerrada, quando eram vinte e três horas e trinta e minutos, da qual se lavrou a
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presente acta, que após lida em voz alta, vai ser posta à votação e a seguir assinada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ________________________________
1º Secretário: ________________________________
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