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DE
PAMPILHOSA DA SERRA
MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

APARTADO 28 – 3324-909 PAMPILHOSA DA SERRA

ATA n.º 05/2013
Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, 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 tesoureiro. --------------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 – Correspondência diversa. ----------------------------------------------------------------Ponto 3 – Tolerância de ponto nos dias vinte e quatro e trinta e um de dezembro de
dois mil e treze. ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Análise de propostas de seguros de acidentes pessoais para os POC’s. ------Ponto 5 – Análise de propostas de orçamento para portas automáticas. ------------------Ponto 6 – Análise de propostas de orçamento para bandeiras. ------------------------------Ponto 7 – Férias, faltas e licenças dos funcionários. --------------------------------------------Ponto 8 – Levantamentos Topográficos e/ou Cartografia das localidades da
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 9 – Alteração da data da próxima reunião ordinária. -----------------------------------

Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.------------------------------------O Sr. Secretário procedeu à leitura da ata da reunião ordinária de vinte e seis de
novembro de dois mil e treze, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.-------Ponto 2 – Correspondência diversa. ---------------------------------------------------------------Relativamente a correspondência recebida, o Sr. Presidente informou da seguinte
correspondência: ------------------------------------------------------------------------------------------
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- Convite da Academia de Canto e Musica de Pampilhosa da Serra para concerto
no dia quinze de dezembro, tendo ficado a Sra. Secretária incumbida de
representar este executivo; ------------------------------------------------------------------------ Convite da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra para participar
na Festa de Natal a realizar no dia catorze de dezembro, tendo sido declinado
convite por compromisos anteriormente assumidos; --------------------------------------- Convite da Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra para Almoço de Natal a
realizar no dia quinze do corrente mês, em Lisboa, tendo sido declinado convite
por compromisos anteriormente assumidos; ------------------------------------------------- Convite da Junta de Freguesia de Cabril para almoço de Natal a realizar no dia
vinte e dois de dezembro, tendo sido declinado convite por compromisos
anteriormente assumidos; ------------------------------------------------------------------------- Convite da Junta de Freguesia Fajão-Vidual para Jantar de Natal a realizar no
dia dezasseis de dezembro, tendo o Sr. Presidente aceite representar a Freguesia
no referido evento; ----------------------------------------------------------------------------------- Convocatória da Associação de Produtores Florestais de Pampilhosa da Serra
para reunião ordinária da Assembleia Geral e eleição dos novos corpos sociais, a
realizar no dia quinze de dezembro. Ficou incumbido o Sr. Presidente de
representar a Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------- Ofício da Associação Nacional de Freguesias relativo ao Congresso Nacional da
ANAFRE, a realizar em Aveiro nos dias trinta e um de janeiro, um e dois de
fevereiro de dois mil e catorze. ------------------------------------------------------------------- Ofício dos CTT Correios de Portugal relativo à renovação do Apartado desta
Junta de Freguesia. . Posto o assunto a votação, o mesmo foi aprovado por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 3 – Tolerância de ponto nos dias vinte e quatro e trinta e um de dezembro de
dois mil e treze. -------------------------------------------------------------------------------------------
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De acordo com o Despacho nº 15 492/2013, publicado em Diário da República em
vinte e sete de novembro de dois mil e treze, entende este Executivo conceder
Tolerância de Ponto aos funcionários desta autarquia, nos dias vinte e quatro e trinta
e um de dezembro do corrente ano. Aprovado em minuta, por unanimidade.
Ponto 4 – Análise de propostas de seguros de acidentes pessoais para os POC’s. ---Após análise das propostas apresentadas relativas aos seguros de acidentes pessoais,
o executivo decidiu por unanimidade aceitar a proposta da Tranquilidade por ser a
mais vantajosa para a Junta de Freguesia. Guardadas em arquivo as propostas
rececionadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 – Análise de propostas de orçamento para portas automáticas. ----------------Após análise das propostas apresentadas relativas ao orçamento para portas
automáticas, o executivo decidiu por unanimidade aceitar a proposta de Tiago
Miguel Martins de Almeida por apresentar o valor mais baixo. Guardadas em
arquivo as propostas rececionadas. -----------------------------------------------------------------Ponto 6 – Análise de propostas de orçamento para bandeiras. ----------------------------Após análise das propostas apresentadas relativas ao orçamento para bandeiras, o
executivo decidiu por unanimidade aceitar a proposta da BandeiraSul por apresentar
o valor mais baixo, tendo o executivo decidido por unanimidade adquirir duas
bandeiras da Junta de Freguesia, duas bandeiras do Concelho, duas bandeiras de
Portugal e duas bandeiras da União Europeia. Guardadas em arquivo as propostas
rececionadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 7 – Férias, faltas e licenças dos funcionários. -------------------------------------------3
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O Sr. Presidente informou da entrada de um requerimento do funcionário António
Alberto Dias Gonçalves a requerer que a falta dada a doze de dezembro de dois mil e
treze seja descontada no segundo período de férias, dia trinta e um de dezembro de
dois mil e treze. Posto o assunto a votação, o mesmo foi aprovado em minuta por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 – Levantamentos Topográficos e/ou Cartografia das localidades da
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou ainda da entrada de um ofício do Gabinete da Presidência
da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, onde nos é solicitado, no prazo de
dois meses, a inventariação do nome dos arruamentos em cada uma das localidades
da freguesia.
Ponto 9 – Alteração da data da próxima reunião ordinária.---------------------------------Em virtude da próxima reunião ordinária estar agendada para o dia trinta e um de
dezembro e atendendo a ser véspera de Ano Novo, foi colocado a votação a
antecipação da reunião para o dia trinta de dezembro. Aprovado em minuta por
unanimidade, devendo esta alteração ser publicitada por meio de editais nos locais
habituais e ser colocado no site da Junta de Freguesia para divulgação. -------------------

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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