--------------------------------ATA N 1/17--------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE PAMPILHOSA
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2017: Aos vinte e seis dias do mês de
Janeiro do ano dois mil e dezassete, realizou-se uma reunião ordinária da Junta de
Freguesia de Pampilhosa, encontrando-se presentes Vítor Manuel Alves de Matos
– Presidente, Rosalina Maria Rodrigues Nogueira – Secretária e Emanuel Afonso
dos Anjos Silva – Tesoureiro. -------------------------------------------------------------Uma vez declarada aberta a reunião pelo Exmo. Presidente, foram tomadas as
seguintes deliberações:
Relatório de Contas do ano de 2016 – Foi analisado e aprovado por
unanimidade pelos membros do executivo o relatório de Contas do ano de 2016.
Revisão Orçamental – Da mesma forma, foi aprovada por unanimidade a 1ª
Revisão Orçamental para o ano de 2017. ----------------------------------------------Obra das Covas da Baganha – No dia 10/01/2017 foi assinado o auto de
consignação da obra, tendo sido anteriormente nomeado, em 5/01/2017 o
responsável da segurança de obra o Sr. Eng.º José António Santos Neves, com
emissão de declaração de dono de obra. A obra iniciou-se a 17/01/2017 e prevêse a sua conclusão para o dia 12/’6/2017, num prazo de cinco meses. -------------Passeio da Rua da Igreja – A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal da
Mealhada, procederam ao arranjo/feitura de novo passeio na Rua da Igreja
(moradia nr. 22), contribuindo a Câmara Municipal com os materiais e a Junta
de Freguesia com a mão-de-obra. -------------------------------------------------------Câmara Municipal da Mealhada – No dia 15/01/2017 realizou-se uma reunião
na sede da Junta de Freguesia, com os comerciantes do Mercado Municipal e os
Srs. Presidente e Vereadores da Câmara Municipal com a finalidade de
apresentar o projecto das obras de requalificação do Mercado, bem como
timings previstos de início das mesmas. -----------------------------------------------Cades – Solicitou esta Associação uma reunião para o dia 19/01/2017, pelas
18:30H, com a finalidade de pedir colaboração para a promoção das suas
atividades de Universidade Sénior na Freguesia; referindo que esta é uma das
freguesias com menos alunos. -----------------------------------------------------------Cruz Vermelha Portuguesa – Solicitou esta instituição uma reunião para o dia
10/01/2017, pelas 18:30H com o executivo da Junta de Freguesia, no sentido de
apresentar a nova direcção e solicitar um espaço maior para desenvolver a sua
atividade. Também esta entidade endereçou um convite a Junta de Freguesia
para integrar o Júri do Prémio Joaquim de Andrade Ser + e que se destina a
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distinguir aqueles que ao longo do ano ou anos anteriores tenham desempenhado
um papel preponderante no âmbito do voluntariado neste concelho. --------------GIR-Grémio de Instrução e Recreio – Estiveram presentes nesta autarquia os
Srs. Mário Rui Cunha e Dª Ana Pires, em representação do GIR, apresentando a
nova direcção e a solicitar um espaço provisório para reunirem e guardarem a
documentação que possuem até conclusão das obras do Cineteatro. ---------------Núcleo de Kraté da Pampilhosa – Este Núcleo de Karaté agradeceu a total
disponibilidade e apoio da Junta de Freguesia para a realização do 1º Convívio
de atividade física e defesa pessoal, que s e realizou no dia 7/101/2017. ----------Cemitério Novo – Decidiu este executivo proceder ao arranjo dos passeios entre
as campas e fazer rampas par pessoas com mobilidade reduzida. ------------------Marco de Lorvão – Foi colocado na sede da Junta de Freguesia um marco de
Lorvão, com o intuito, quer de preservação do mesmo, quer de assinalar os 900
Anos de entrega/doação por parte de Gonçalo Randulfe e Frei Telo das terras de
Pampilhosa, que até então eram pertença do Mosteiro de Lorvão. -----------------CAPP-Centro de Assistência Paroquial de Pampilhosa – Esta instituição
solicitou a esta Junta de Freguesia uma parceria, que foi aceite, para a recolha de
todo o tipo de REEE (resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos).
Endereçou ainda um convite para integrar o Conselho do Programa Eco-Escolas
2016/2017, cuja reunião se realizou no dia 20/01/2017 pelas 19:00H. ------------CONVITES:
Aciba – Para Seminário de apresentação do projecto Inovstart, no âmbito de
promoção do espirito empresarial dos concelhos de Mealhada, Mortágua e
Penacova, o qual teve lugar na EPVL, no dia 12/01/2017, pelas 14:30H ---------Câmara Municipal de Mealhada - Para a 11ª Gala Desportiva do Município da
Mealhada, que se realizará no dia 30/01/2016, pelas 21:00H no Cine Teatro
Messias. -------------------------------------------------------------------------------------Grupo Regional da Pampilhosa do Botão - Para encontro de Cantares de
Janeiras e Reis que se realizou no dia 15/172017, pelas15:00H, na Capela de Nª
Senhora de Fátima na Lagarteira. -------------------------------------------------------Câmara Municipal de Mealhada - Para a 11ª Gala Desportiva do Município da
Mealhada, que se realizará no dia 30/01/2016, pelas 21:00H no Cine Teatro
Messias. -------------------------------------------------------------------------------------Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural – O Sr. Ministro da
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, convidou para participar no
debate público sobre a reforma da Floresta, que teve lugar no dia 9/1/2017, pelas
10:00H no Convento de S. Francisco em Coimbra. ----------------------------------Docealhada – Para apresentação da Bola de Rojões da Bairrada para o dia
28/1/2017, pelas 16:30H no Espaço Inovação. -----------------------------------------
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Cedência de Terreno para Sepultura Perpétua – Decidido conceder a Ana
Maria Miranda dos Santos Marques, residente na Rua do Casal - Pampilhosa,
dois metros quadrados de terreno para sepultura perpétua, no cemitério novo de
Pampilhosa, a que vai corresponder o número 174 (cento e setenta e quatro) do
talhão K. ------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão tendo sido lavrada a
presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos quantos
nela participaram. --------------------------------------------------------------------------
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