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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 3/2015

--------Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro do ano de dois mil e quinze, 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 dez 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 -Cláudia Alexandra Simões Carlota Gomes. -------------------------------------------------------------5 – Domingos Antunes Alves. ---------------------------------------------------------------------------------6 – Andreia Filipa Fernandes Barata. ---------------------------------------------------------------------------7 – Maria Manuela Almeida Cortês Olivença. -------------------------------------------------------------8 – José António Batista Maia. --------------------------------------------------------------------------------A freguesia estava representada pelo executivo: ---------------------------------------------------------------9 – Presidente – Nuno Miguel Marques Nunes de Almeida. ------------------------------------------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 19 de junho de 2015.
1.2 - Leitura de Expediente.
2 - Período da ordem do dia:
2.1 – Apresentação dos Trabalhos realizados pela Freguesia.
2.2 – Ponto Livre.
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 29 de junho de 2015. ------------------O senhor Presidente da Assembleia dá o ponto por aberto, colocando a mesma à discussão visto
ter sido enviada aos senhores deputados. Não se verificando quaisquer intervenções sob a
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mesma, foi colocada à votação tendo sida aprovada por maioria, com seis votos a favor e duas
abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 – Leitura de Expediente: ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia informa que no presente ponto não há nada a registar pelo
que 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
exteriores realizados por esta Freguesia. ------------------------------------------------------------------------Após a intervenção do senhor Presidente da Freguesia, o senhor Presidente da Assembleia
questiona os senhores Deputados presentes se pretendem fazer alguma observação ou questão
sob a apresentação dos trabalhos. Não se verificando qualquer intervenção dos senhores
Deputados o senhor Presidente da Assembleia dá o presente ponto por encerrado. ------------------2.2 Ponto Livre: --------------------------------------------------------------------------------------------------------De imediato o senhor Presidente da Assembleia dá por aberto o referido ponto, dando a palavra
ao senhor Presidente da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------Tomando da palavra, o senhor Presidente da Freguesia dá a conhecer aos senhores deputados
alguns dos assunto tratados pela Freguesia: ----------------------------------------------------------------------Inicia informando que no passado dia 15/09/2015, foi assinado o Acordo Colectivo de Emprego
Público (ACEP), relativamente às 35 horas semanais. Este foi assinado com o único sindicato que
está a assinar estes acordos, que é o SINTAP. Refere ainda que a nossa Freguesia foi a primeira a
nível nacional a proceder à assinatura do acordo. --------------------------------------------------------------Refere que relativamente ao Projeto de Modernização Administrativa, esta Freguesia tinha feito a
candidatura as dois postos, um para a Junta e outro para os Bungalows, tendo sido já entregues
os mesmos durante o mês de setembro. --------------------------------------------------------------------------Dá a conhecer que a Vigilância Florestal terminou no dia de hoje. ---------------------------------------Informa que se têm feito algumas deslocações a Coimbra para adquirir material para a Junta de
Freguesia, como por exemplo mesas dobráveis. --------------------------------------------------------------Informa ainda que foi colocada iluminação no exterior do edifício da Junta de Freguesia, de
forma a dar outra imagem às nossa instalações e assim também as bandeiras podem estar
hasteadas todo o dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Deputado José António pede a palavra para dar os parabéns ao Executivo da Freguesia
pelos trabalhos levados a cabo e pela assinatura do Acordo Coletivo de Emprego Público,
devolvendo assim novamente o horário de 35 horas semanais aos funcionários. ----------------------
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A senhora Deputada Andreia Barata pede a palavra para solicitar ao senhor Presidente da
Freguesia, raides de protecção para a estrada da Povoa, pois esta não tem qualquer protecção e
com a queda de gelo. -------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Freguesia toma da palavra para esclarecer que o Município é quem
contrata este tipo de trabalhos, sendo que tem efectuado outros anteriormente pedidos, de
registar o presente pedido para dar seguimento para a entidade competente. -------------------------O senhor Deputado José António pede a palavra para questionar o senhor Presidente qual o
efectivo de funcionários de momento. ----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Freguesia toma da palavra para esclarecer que de momento estão a
exercer funções 4 POC’s. Informa que o contrato do André terminou a 24 do corrente mês, mas já
está previsto contrata-lo assim que possível assim como Paulo Paiva. ------------------------------------O senhor Deputado Domingos Alves pede a palavra para solicitar a reparação das Alminhas
existentes na localidade da Lomba do Barco. -------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Freguesia usa da palavra para esclarecer que antes de tomar qualquer
iniciativa de reparação das alminhas, tem que se tentar saber se estas são particulares ou
públicas. Mais informa que relativamente ao assunto abordado, chegou um ofício de um freguês
desta Freguesia a solicitar a reparação dos mesmos lugares de culto. No seguimento foi pedido à
colectividade da Lomba do Barco se pronunciasse acerca da situação, se os mesmos são de
domínio público ou privado. Como exemplo o senhor Presidente da Freguesia refere o espaço
envolvente à Igreja, é de domínio privado e deve ser a entidade responsável pelo mesmo a
solicitar apoio de limpeza à Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------3 – Período Aberto ao Público: -----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia deu início ao ponto, questionando se existe mais algum
assunto a tratar ou questões a colocar por parte dos membros presentes. --------------------------------------- Não havendo mais assuntos a tratar e por não se encontrar nenhum cidadão presente, o
Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, deu a sessão por encerrada, quando eram vinte e
uma horas e cinquenta 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: ________________________________
1ª Secretária: ________________________________
2º Secretário: ________________________________
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