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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 3/2014
--------Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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.--------------------------------------------------------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 Secretário – Arlindo Fernandes Brás. ------------------------------------------------------------------Deputados: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Domingos Antunes Alves. ---------------------------------------------------------------------------------5 – Cláudia Alexandra Simões Carlota Gomes. -------------------------------------------------------------6 – Maria Manuela de Almeida Cortez Olivença Nunes. ----------------------------------------------7 – José António Batista Maia. --------------------------------------------------------------------------------A freguesia estava representada pelo executivo: ---------------------------------------------------------------8 – Presidente – Nuno Miguel Marques Nunes de Almeida. ------------------------------------------9 – Secretário – António Jorge Henrique Seco. -------------------------------------------------------------10 – Tesoureira – Teresa Margarida Ramos Vicente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS: -----------------------------------------------------------------------------------------

1 - Período antes da ordem do dia:

1.1 – Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão do dia 27 de junho de 2014.
1.2 - Leitura de expediente.

2 - Período da ordem do dia:
2.1 – Apresentação, dos trabalhos realizados pela Freguesia.
2.2 – Ratificação da doação de bens inventariados.

3 – Período Aberto ao Público:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESUMO DA REUNIÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------1 - Período antes da ordem do dia: ------------------------------------------------------------------------------1.1– Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão do dia 27 de junho de 2014: -----------------------
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O senhor Presidente da Assembleia, Rui Nunes, dá o ponto por aberto, colocando a mesma à
discussão visto ter sido enviada aos senhores deputados. Não se verificando quaisquer
intervenções sob a mesma, foi colocada à votação tendo sida aprovada por maioria com 6 votos a
favor e a abstenção da senhora Deputada Cláudia Carlota. --------------------------------------------------1.2 – Leitura de Expediente: ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia, Rui Nunes, informa que no presente ponto deu entrada nos
serviços da Junta uma carta da senhora Deputada Maria Manuela Olivença, cujo conteúdo da
mesma dava a conhecer a este órgão deliberativo e ao executivo da sua mudança de morada. Não
havendo mais nada a registar o senhor Presidente da Assembleia dá por encerrado o mesmo. ----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
realizados por esta Freguesia desde a última reunião até à presente data. ------------------------------Após a intervenção do senhor Presidente da Freguesia, o presente ponto é dado por encerrado
pelo senhor Presidente da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------2.2 – Ratificação de bens inventariados. -------------------------------------------------------------------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, refere que foi reativado o Grupo Cultural
e Recreativo Pampilhosense. Após a sua reativação formularam um pedido de entrega dos
instrumentos que outrora tinham pertencido a este Grupo. Em reunião de Executivo foi
deliberado ofertar os seguintes instrumentos:
 3 Cavaquinhos
 2 Órgãos Electrónicos
 1 Micro e Suporte de Pé
 3 Violas
 1 Bandolim
 8 Flautas de Bisel
Para além deste acresce 1 Bombo e 3 pandeiretas que já haviam sido adquiridas pela junta de
Freguesia. O Senhor Presidente da Freguesia informa ainda que caso a digníssima Assembleia
aprove a referida doação, terá que ser aprovado também o respectivo Auto de Abate dos bens
inventariado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim o senhor presidente da Assembleia coloca a ratificação da doação dos bens a votação,
sendo aprovado por unanimidade e de imediato coloca à votação o Auto de Abate obtendo a
aprovação por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------
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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 para dar algumas informações sob assuntos a serem tratados. O
Senhor Presidente da Freguesia toma da palavra dando a conhecer aos senhores Deputados da
reunião que vai ser levada a efeito no dia 04 de outubro no auditório da Junta de Freguesia com
alguns cidadãos da localidade da Decabelos. Tem como ponto único a pretensão de
requalificação da estrada de acesso para aquela localidade sendo colocada essa mesma proposta
aos proprietários de terrenos contíguos à estrada existente de forma a autorizarem possíveis
alargamentos em pontos estratégicos. ------------------------------------------------------------------------------Dá ao conhecimento de todos os presentes que existe a possibilidade do proprietário do lagar das
Aldeias, sito na Aldeia do Meio, ceder a título gratuito esse mesmo espaço para o Junta de
Freguesia. Será um processo demorado, pois terão que ser ouvidas ambas as partes e
posteriormente chegar a entendimento com os herdeiros do proprietário e sócios. --------------------Refere ainda que é pretensão deste Executivo construir um estaleiro no terreno pertencente à
Junta de Freguesia, sito na Eira de Mendes, de forma que se possa guardar material e
equipamentos da Junta de Freguesia, pois a garagem existente é muito pequena e para se guardar
lá o material tem que se deixar as viaturas sempre na rua. Temos ainda cedido ainda um espaço
nas antigas oficinas da Camara Municipal mas este espaço também já se encontra cheio. No início
do ano de 2015 está previsto o arranque das obras naquele terreno iniciando com a construção de
um muro de suporte de terras no fundo do terreno. -----------------------------------------------------------Realça também a pretensão da construção de um Polidesportivo a céu aberto, sendo que o
Município já se encontra em fase de negociações do terreno. ------------------------------------------------Informa que na passada quarta-feira, dia 24 de Setembro, em reunião com o executivo do
Município, onde se debateu a situação da estrada do Pombal, devido à instabilidade dos terrenos
desde o início da estrada que não existe a possibilidade de esta ser rectificada. De forma a criar
condições de transição de uma margem para a outra do rio está a ser ponderada a construção de
uma ponte que ligue a estrada do Pombal para a zona das antigas oficinas da Camara Municipal.
O Senhor Presidente dá a conhecer aos senhores Deputados dos processos judiciais que se
encontram a decorrer sendo os seguintes:
Decabelos Baldios: Tribunal da Comarca decisão Favorável
Tribunal da Relação decisão Favorável não permite recurso
Nome: Maria da Conceição Almeida Martins
Proc. Nº 17/09.0 TBPPS
Soeirinho Baldios: Tribunal da Comarca / a decorrer
Nome: Aires de Almeida Alexandre
Soeirinho Baldios: Tribunal da Comarca / a decorrer
Nome: Jorge Miguel Farinha Ribeiro
Proc. Nº 31/08.2 TBPPS
Vale de Carvalho Baldios: Notificações /Reclamações
Herdeiros de António Maria Lopes
Vale de Carvalho / Barroca do Cão / Barroca do Bordalo
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Decabelos 2 Apiários: Notificações/Reclamações
Nome: Fernando Ventura Martins
Soeirinho – Fonte Velha: Notificações/Reclamações
Nome: Aires de Almeida Alexandre.
No âmbito do Seguro de Acidentes Pessoais para o Executivo e Assembleia de Freguesia, o
Senhor Presidente da Freguesia refere que os valores alvitrados na sessão anterior teriam sido de
igual valor aos da Assembleia Municipal, mas por lapso foram dados valores diferentes, Assim o
senhor Presidente da Freguesia interroga o senhor Presidente da Assembleia se entende por bem
que esses valores seja rectificados, o qual entende deverem então ser corrigidos. Os valores então
propostos foram os seguintes: Morte e Invalidez: 100.000,00 €; Despesas de Tratamento e
Repatriamento: 25.000,00 €; Despesas de Funeral por acidente: 15.000,00 €; Incapacidade
Temporária Absoluta: 50,00 € s/franquia. Face aos valores propostos, o senhor Presidente da
Assembleia coloca os mesmos a votação, sendo aprovados por unanimidade. ------------------------No que concerne às contas bancária da Junta de Freguesia, o senhor Presidente dá a conhecer os
mesmos que são os seguintes: conta 0582003184130 à ordem no valor actual de 29.478,40 € (vinte
e nove mil quatrocentos e setenta e oito euros e quarenta cêntimos) e uma segunda conta, esta
sem ser movimentada, apenas com as despesas de manutenção, conta 0582010207230, com o
valor actual de 7.480,00 € (sete mil quatrocentos e oitenta euros). ---------------------------------------Dá ainda a conhecer e entrega parecer do senhor Dr. Pedro Pereira Alves respeitante aos terrenos
Baldios e nova Lei dos Baldios, ficando à consideração de cada um analisar e caso tenham
dúvidas para as colocar. ---------------------------------------------------------------------------------------------Informa ainda que até final de outubro tem que ser elaborado o Plano de Atividades da Freguesia
e coloca à consideração de todos os senhores Deputados para apresentarem sugestões para a
melhoria do serviço da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------Por último formula convite aos senhores Deputados para convívio com todos os colaboradores
da Junta de Freguesia, no dia 18 de outubro pelas 16:00 horas nos Bungalows em Aldeia Cimeira.
O senhor Deputado José António Maia pede a palavra, para enaltecer a forma como os trabalhos
foram apresentados e como têm sido feitos. Seguidamente coloca três questões ao senhor
Presidente da Freguesia, que foram as seguintes: primeira – Qual o ponto de situação
relativamente às candidaturas das limpezas das ribeiras?; segunda – Quantos funcionários estão
a terminar os contratos e qual o numero necessário para dar resposta ao serviço da Junta de
Freguesia?; terceira – Qual o ponto de situação relativamente à limpeza da zona envolvente à
casa Paroquial?. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Com a devida permissão do senhor Presidente da Assembleia, o senhor Presidente da Freguesia
toma da palavra para elucidar o senhor Deputado relativamente às questões colocadas.
Relativamente à primeira questão informa que o processo da limpeza do rio e ribeira está
estagnado e que só em janeiro haverá abertura do mesmo. No seguimento da segunda questão
refere que os dois funcionários do exterior pertencente ao quadro já pediram a aposentação,
havendo a possibilidade de colocar dois no lugar destes, desde que não se aumente a despesa
com pessoal o que a ser desta forma teria que se consultar o BEP, Mobilidade e Excedentes.
Teremos a necessidade de trazer sempre quatro ou seis POC’S através do IEFP. Em resposta à
terceira questão o senhor Presidente refere que até ao momento não houve qualquer pedido de
limpeza na zona envolvente à casa Paroquial, até porque a GNR fez o pedido para limpeza da
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zona do quartel e nós prontamente procedemos à mesma. De salientar que chegou uma
comunicação de um cidadão a alertar para o perigo existente junto aos baloiços e salão da
catequese na zona envolvente à Igreja Matriz, sendo essa mesma dirigida a quem de direito,
Igreja Paroquial, Município de Pampilhosa da Serra e GNR, ao que julgamos serem a entidades
competentes para a resolução do processo. ----------------------------------------------------------------------A senhora Deputada Manuela Olivença toma da palavra, com a devida permissão do senhor
Presidente da Assembleia, referindo que existem Camaras Municipais e Junta de freguesia que
promovem passeios, lançando o repto à Junta de Freguesia na possibilidade de poder organizar
passeios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomando da palavra, o senhor Presidente da Freguesia, menciona que a pedido do Município, no
âmbito do projecto “Qual o meu maior sonho”, foi feito o levantamento, junto da população mais
idosa, podendo este ser aproveitado para tentar planear. ---------------------------------------------------------- Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, deu
a reunião por encerrada, quando eram vinte e duas horas e trinta e oito minutos, da qual se
lavrou a presente acta, que após lida em voz alta, vai ser posta à votação e a seguir assinada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ________________________________
1º Secretário: ________________________________
2º Secretário: ________________________________
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