Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 1 da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 27/01/2016
Aos vinte sete dias do mês de Janeiro do ano dois mil e dezasseis, na povoação de Bordeira, no
edifício – Sede da Autarquia, na sala de reuniões, compareceram para realizar uma reunião
ordinária, formalmente convocada, os seguintes membros da Junta de Freguesia: João Paulo da
Encarnação dos Santos, como presidente, Manuel Seromenho Marreiros, como secretário e José
Francisco da Conceição Estevão, como tesoureiro.---------------------------------------------------ABERTA A REUNIÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------------Sendo vinte horas, estando todos os membros presentes como já se registou, o presidente
declarou aberta a reunião, foi lida pelo presidente a seguinte ordem de trabalhos:----------------ORDEM DE TRABALHOS
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Ponto Um – Assuntos de interesse da Freguesia--------------------------------------------------------------Ponto Dois – Informações------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Período aberto ao público-------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto Um – Gestão Financeira------------------------------------------------------------------------------------Ponto um Ponto Um – Mapa de resumo financeiro – controlo orçamental das receitas e das
despesas-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Ação Social--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um – Candidatura de apoio a pessoas particulares – Fernando dos Santos
Lourenço.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Dois – Candidatura de apoio a pessoas particulares – José Manuel dos Santos
Lourenço.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Três – Candidatura de apoio a pessoas particulares – Luís Filipe de Novais
Diogo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Quatro – Candidatura de apoio a pessoas particulares – Silvina dos Ramos
Telo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Associativismo--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Um – Pedido de transporte do Clube de Instrução e Recreio Alfambrense.--Ponto Quatro – Mapa de Férias de Pessoal--------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Ponto Um – Assuntos de interesse da Freguesia-------------------------------------------------------------Não foram tratados quaisquer assuntos neste ponto.-------------------------------------------------------Ponto Dois – Informações-------------------------------------------------------------------------------------------
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Neste ponto o responsável pelo equipamento rural e urbano, informou que tem continuado
regularmente os trabalhos de limpeza das vias públicas, arranjo e manutenção de jardins e
floreiras, bem como reparação de calçadas e caminhos em toda a Freguesia.-----------------------Ponto Três - Período Aberto ao Público------------------------------------------------------------------------Não se registou a presença de qualquer elemento do público.------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto Um – Gestão Financeira------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um Ponto Um – Mapa de Resumo Financeiro – Controlo Orçamental das Receitas e das
Despesas----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram apresentados os mapas de entradas e saídas, controlo orçamental das receitas e
despesas, o executivo tomou conhecimento e fez a apreciação dos mesmos.------------------------Ficam anexos a esta ata.---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois –Ação Social.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um- Candidatura de apoio a pessoas particulares – Fernando dos Santos
Lourenço.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Candidatura apresentada por Fernando dos Santos Lourenço, datada de dezanove de Janeiro de
dois mil e dezasseis, com a tipologia de “Apoio ao Medicamento”. Após análise e apreciação da
mesma, foi deliberado:----------------------------------------------------------------------------------------------1º- A atribuição de vinte euros mensais, para apoio a medicamentos. Mais foi deliberado que a
verba atribuída não poderá transitar como saldo para o mês seguinte. Em caso da verba utilizada
pelo utente não atingir o montante deliberado de vinte euros, esta Junta de Freguesia, somente
irá suportar os gastos efetivos.------------------------------------------------------------------------------------2º-Este apoio decorrerá a partir do dia um de Fevereiro, até ao dia trinta um de Dezembro do
corrente ano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3º -Desta deliberação será informado o requerente Fernando dos Santos Lourenço e a Farmácia
Escobar, ao abrigo do protocolo firmado entre esta Junta de Freguesia e a respetiva farmácia.—
Fica arquivado em pasta própria.----------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Dois – Candidatura de apoio a pessoas particulares – José Manuel dos Santos
Lourenço.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Candidatura apresentada por José Manuel dos Santos Lourenço, datada de dezanove de Janeiro
de dois mil e dezasseis, com a tipologia de “Apoio ao Medicamento”. Após análise e apreciação
da mesma, foi deliberado:-----------------------------------------------------------------------------------------1º- A atribuição de vinte euros mensais, para apoio a medicamentos. Mais foi deliberado que a
verba atribuída não poderá transitar como saldo para o mês seguinte. Em caso da verba utilizada
pelo utente não atingir o montante deliberado de vinte euros, esta Junta de Freguesia, somente
irá suportar os gastos efetivos.------------------------------------------------------------------------------------2º-Este apoio decorrerá a partir do dia um de Fevereiro, até ao dia trinta um de Dezembro do
corrente ano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3º -Desta deliberação será informado o requerente José Manuel dos Santos Lourenço e a
Farmácia Escobar, ao abrigo do protocolo firmado entre esta Junta de Freguesia e a respetiva
farmácia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fica arquivado em pasta própria.----------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Três – Candidatura de apoio a pessoas particulares – Luís Filipe de Novais
Diogo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Candidatura apresentada por Luís Filipe de Novais Diogo, datada de dezanove de Janeiro de dois
mil e dezasseis, com a tipologia de “Apoio ao Medicamento”. Após análise e apreciação da
mesma, foi deliberado:------------------------------------------------------------------------------------------
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1º- A atribuição de trinta euros mensais, para apoio a medicamentos. Mais foi deliberado que a
verba atribuída não poderá transitar como saldo para o mês seguinte. Em caso da verba utilizada
pelo utente não atingir o montante deliberado de vinte euros, esta Junta de Freguesia, somente
irá suportar os gastos efetivos.------------------------------------------------------------------------------------2º-Este apoio decorrerá a partir do dia um de Fevereiro, até ao dia trinta um de Dezembro do
corrente ano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3º -Desta deliberação será informado o requerente Luís Filipe de Novais Diogo e a Farmácia
Escobar, ao abrigo do protocolo firmado entre esta Junta de Freguesia e a respetiva farmácia.—
Fica arquivado em pasta própria.----------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Quatro – Candidatura de apoio a pessoas particulares- Silvina dos Ramos
Telo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada a candidatura de apoio a pessoas particulares de Silvina dos Ramos Telo, datada
de dezanove de Janeiro de dois mil e dezasseis com a tipologia “ Conta de eletricidade” e “Outras
de caráter básico.------------------------------------------------------------------------------------------------------1º- A atribuição de quarenta euros mensais. Mais foi deliberado que a verba atribuída não
poderá transitar como saldo para o mês seguinte.-----------------------------------------------------------Em caso da verba utilizada pelo utente não atingir o montante da deliberação de quarenta euros
esta Junta de Freguesia, somente irá suportar os gastos efetivos.---------------------------------------2º- Este apoio decorrerá a partir do dia um de Fevereiro, até ao dia trinta e um de Dezembro do
corrente ano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3º - Desta deliberação será informada a requerente Silvina dos Ramos Telo que terá de
apresentar mensalmente comprovativos das despesas apresentadas.----------------------------------Fica arquivada em pasta própria.---------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Associativismo--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Um Pedido de transporte do Clube de Instrução e Recreio Alfambrense.----Foi solicitado pelo Clube de Instrução e Recreio Alfambrense em carta datada de nove de Janeiro
de dois mil e dezasseis transporte para a deslocação dos atletas de Petanca para o ano de dois
mil e dezasseis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Após análise e apreciação do mesmo, o executivo deliberou por unanimidade a sua aprovação.Fica arquivado em pasta própria.---------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Mapa de Férias de Pessoal-------------------------------------------------------------------Foi apresentado pelo Presidente o Mapa de Férias do Pessoal, após análise e apreciação o
executivo deliberou a sua aprovação por unanimidade.----------------------------------------------------Fica arquivado em pasta própria.---------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA:- Depois de lida em voz alta na presença de todos, o executivo deliberou,
por unanimidade, aprovar a ata.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:- E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo senhor Presidente
foi encerrada a reunião, eram vinte e três horas, e se lavrasse a presente ata que eu, Manuel
Seromenho Marreiros, secretário da Junta de Freguesia a redigi subscrevo.--------------------------Aprovada em 27/1/2016--------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta

O Secretário
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O Tesoureiro
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