Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 2 da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 29/02/2016
Aos vinte e nove dias do mês de Fevereiro 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 – Aquisição de bens e serviços--------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um – Proposta de orçamento da firma Auto - Marreiros Lda.--------------------Ponto Dois Ponto Dois – Pedido de orçamentos.------------------------------------------------------------Ponto Três – Associativismo--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Um – ofício do CCRAC.-----------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – visita de residentes à Revista à Portuguesa----------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Ponto Um – Assuntos de interesse da Freguesia-------------------------------------------------------------O Presidente prestou informações acerca de uma possível candidatura do Município de Aljezur,
para aquisição de uma viatura ambulatória de cuidados de saúde primários. Foi solicitado um
parecer à Assembleia Municipal, pelo Presidente da Câmara Municipal sobre a eventual
candidatura a realizar.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia da Bordeira, fez uma intervenção, revelando e justificando
o total interesse desta Freguesia na apresentação da referida candidatura.--------------------------O Presidente da Junta informou também que a Câmara Municipal de Aljezur apresentou uma
primeira candidatura ao PDR vinte barra vinte com “A ação melhoria da residência e do valor
ambiental das florestas”, para as Freguesias Bordeira e Aljezur. As ribeiras contempladas na
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Freguesia da Bordeira são a Ribeira das Alfambras e a Ribeira da Bordeira, numa área total de
trinta e nove hectares e meio.-------------------------------------------------------------------------------------O Presidente desta Junta informou ainda que a Câmara Municipal irá realizar as seguintes obras
na área desta Freguesia, para o ano de dois mil e dezasseis:---------------------------------------------- Requalificação da Ex-Escola Primária da Carrapateira.---------------------------------------------------- Obras para a colocação da Caixa ATM (Multibanco) na Carrapateira.----------------------------------- Arranjos de parte do troço e sinalização horizontal e vertical na estrada duzentos e sessenta e
oito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Informações------------------------------------------------------------------------------------------O Secretário desta Junta de Freguesia informou que decorrem normalmente os serviços de
manutenção de jardins e caminhos, bem como as limpezas de todas as ruas principais.-----------A Junta de Freguesia iniciou os trabalhos de colocação de sinalização vertical na área da
Freguesia ao abrigo do acordo de execução, celebrado entre a Freguesia e o Município de
Aljezur.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Tesoureiro prestou algumas informações acerca do processo de Remissão de Pensão: neste
contexto informou, que foi enviado um primeiro ofício com o número setenta e quatro, datado
de dez de Novembro de dois mil e quinze acerca do reembolso da remissão de pensão por
acidente de trabalho da funcionária Maria Lourenço Ramos Martins Lucas. Como não foi
recebida resposta foi enviado outro com o número catorze, datado de dez de Fevereiro de dois
mil e dezasseis, em resposta a este último, foi recebido email da Seguradora com a data de
dezassete de Fevereiro de dois mil e dezasseis, solicitando o envio da tabela Nacional de
incapacidade face IPP, atribuída pela CGA. Contactada telefonicamente a Seguradora sobre o
atrás referido não foi possível falar com a responsável da Gestão do Processo tendo sido dada a
informação que oportunamente seria contactada esta Junta de Freguesia por email.--------------A Junta de Freguesia da Bordeira, irá mais uma vez realizar o passeio da Páscoa para os Séniores,
no dia vinte e três de Março de dois mil e dezasseis. O passeio terá como destino a Vila de
Mértola, e a finalidade é dar a conhecer a vida Cultural desta Vila. O transporte será cedido pela
Câmara Municipal de Aljezur.--------------------------------------------------------------------------------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 – Aquisição de bens e serviços---------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um- Proposta de orçamento da firma Auto-Marreiros, Lda.---------------------- Foi apresentada a proposta através de fatura proforma FP um barra setenta e sete datada de
onze de Fevereiro de dois mil e dezasseis no valor total de cinquenta e um euros e vinte e quatro
cêntimos, pela firma Auto-Marreiros, Lda.---------------------------------------------------------------------Após apreciação e análise do executivo foi aprovado por unanimidade.-------------------------------Fica arquivada em pasta própria.---------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Associativismo--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Um – Oficio do CCRAC – Clube Cultural e Recreativo “Os Amigos da
Carrapateira”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Foi recebido ofício do CCRAC zero zero três barra dois mil e dezasseis, com o assunto cedência
de transporte para a Petanca.--------------------------------------------------------------------------------------- Após a leitura e análise do oficio, verificou-se que no mesmo se mencionavam dois pedidos
distintos, primeiro cedência da carrinha desta Junta, para dar apoio ao transporte dos atletas da
Equipa de Petanca, segundo pedido de patrocínio para aquisição de novos equipamentos para
a mesma equipa.------------------------------------------------------------------------------------------------------Após apreciação e análise o executivo deliberou por unanimidade: Primeiro a cedência da
carrinha para o apoio de transporte para o Campeonato Regional de Petanca, no qual o CCRAC
está filiado e inscrito na APBASA.---------------------------------------------------------------------------------Segundo, relativamente ao pedido de patrocínio para aquisição de novos equipamentos para a
mesma equipa, o executivo após análise e apreciação deliberou indeferir o respetivo pedido,
por o mesmo não ter enquadramento de acordo com o disposto no capitulo três “Da
apresentação instrução e avaliação dos pedidos,” numero um e dois do artigo catorze “
Apresentação e prazo de entrega dos pedidos” e o artigo quinze, instrução dos pedidos.---------Desta forma deverá o CCRAC apresentar a candidatura nos termos dos já referidos artigos
décimo quarto e décimo quinto do Regulamento de Ação Social e Atribuição de Subsídios a
Entidades que Prossigam Fins de Interesse Público, na área da Freguesia da Bordeira, a fim da
candidatura poder ser avaliada e ir ao encontro do pedido formulado pelo CCRAC.----------------Desta deliberação será informado o Presidente do CCRAC.------------------------------------------------Ponto Quatro – Visita à Revista à Portuguesa----------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia da Bordeira irá promover no dia onze de Março de dois mil e dezasseis,
uma deslocação a Portimão para assistir a uma peça de “Revista à Portuguesa” no teatro Boa
Esperança, com residentes da Freguesia e comparticipará com cinquenta por cento do valor do
respetivos bilhetes.---------------------------------------------------------------------------------------------------Esta visita integra-se no âmbito das atividades de índole Cultural que esta Junta vem
promovendo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 29/2/2016--------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta

O Secretário

O Tesoureiro
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