--------------------------------ATA N 6/2017-----------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE
PAMPILHOSA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017: Aos vinte e
sete dias do mês de Abril 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: ----------------------------------------------------------Convites
Futebol Clube de Pampilhosa – Carta de agradecimento pelo apoio
concedido pela Junta de Freguesia, bem como presença e participação na
cerimónia de encerramento do V Torneio de Futebol Jovem, realizado em
14,15 de Abril. -----------------------------------------------------------------------Requalificação do Largo das Covas da Baganha – As obras seguem a um
ritmo normal tendo também sido remetidos a Camara Municipal os autos de
medição e pagos por esta por transferência bancária, (3º auto de medição).
Parque Infantil do Alto de Santo António – Iniciados os trabalhos de
construção do piso no início do mês e feito novo pedido de orçamento para
mobiliário e baloiços. ---------------------------------------------------------------Liga Portuguesa contra o cancro – Decidido adquirir para usar na Festame
25 kits (camisolas mais boné), pelo pessoal de serviço na tasquinha da Junta
de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------Rua da Feira – Feito o levantamento topográfico e verificada a segurança
do imóvel, pertença de autarquia sito naquela rua. ------------------------------RLIS – Rede Local de Intervenção Social – Conforme solicitação da Santa
Casa de Misericórdia de Mealhada esta autarquia disponibilizou uma sala
para o atendimento público desta rede social e que irá funcionar
quinzenalmente na antiga escola primária, da Pampilhosa Alta, às quartasfeiras das 9h30 às 12h30. -----------------------------------------------------------Pampiarte Stands – Pedidos orçamento para 16 stands para este nosso
evento que se ira realizar nos dias 14,15,16 de Julho de 2017. ----------------Cruz Vermelha Portuguesa – Decidido comparticipar com um kit para
rastreio da glicemia e que irá ser usado inicialmente no Abril Cultural,
comemorações do 25 de Abril. ----------------------------------------------------4ª Volta a Bairrada em bicicleta – Realizou-se nos dias 22 e 23 de Abril,
tendo a segunda etapa, dia 23 terminado na nossa freguesia, junto ao Jardim
municipal. ----------------------------------------------------------------------------1

No mesmo dia entre as 11h00 e as 13, decorreu a prova de paraciclismo
dentro da nossa Vila num percurso de 150 km. A comparticipação da
Autarquia foi de 1.500,00 euros. A Junta de Freguesia congratula-se com o
civismo demonstrado pela população em geral e os agradecimentos da
Camara Municipal e da Associação de Ciclismo da Beira Litoral. -----------Rua da Feira – Troço de acesso ao cemitério velho – Solicitados
orçamento a varias empresas para requalificação, arranjo e embelezamento
daquele troço. Aguardam-se propostas até dia 15 de Maio. -------------------Serventia Publica – Esteve presente nesta autarquia o senhor Arquiteto
Lacerda que informou pessoalmente o senhor Presidente da Junta, em 06-042017, que estavam a tratar do projeto só para efeitos daquela serventia. ----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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