Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 3 da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 31/03/2016
Aos trinta um dias do mês de Março 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 Um Ponto Dois – Apreciação e Votação das Contas de Gerência do Ano de Dois mil e
quinze.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Aquisição de bens e serviços--------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um – Proposta de orçamento da firma “Fertizur”------------------------------------Ponto Dois Ponto Dois – Proposta de orçamento da Firma “Auto - Marreiros Lda.”----------------Ponto Dois Ponto Três – Proposta de orçamento da “Coopazur”----------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Ponto Um – Assuntos de interesse da Freguesia-------------------------------------------------------------Não foram apresentados quaisquer assuntos neste ponto.
Ponto Dois – Informações------------------------------------------------------------------------------------------Relatório da Tertúlia – Foi remetido pela Associação Sócio Cultural de Aljezur “TERTÙLIA” o
relatório trimestral, no âmbito do protocolo do “Programa Entrelaçar”. O executivo tomou
conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fica arquivado em pasta própria.---------------------------------------------------------------------------------O presidente informou que as Comemorações Municipais alusivas ao vinte e cinco de Abril de
dois mil e dezasseis terão lugar na Freguesia da Bordeira, integrarão diversificadas atividades de
cariz cultural, jogos tradicionais e muitas outras de ordem recreativa, social e gastronómica.----
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O Secretário prestou algumas informações, relativamente à reparação e manutenção de
caminhos rurais, sargetas, bermas e jardins, limpeza de ruas e Cemitério, que decorrem
normalmente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Um Ponto Dois – Apreciação e Votação das Contas de Gerência do ano de dois mil e
quinze.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente fez a apresentação das Contas de Gerência do ano financeiro de dois mil e quinze.
Após a sua apreciação, o executivo deliberou por unanimidade a sua aprovação.-------------------Estas serão remetidas à Assembleia de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea b) do
número um do artigo nono da Lei setenta e cinco de dois mil e treze de doze de Setembro de
dois mil e treze.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ficarão arquivadas em pasta própria.----------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Aquisição de bens e serviços---------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um- Proposta de orçamento da firma “Fertizur”------------------------------------Foi apresentada a proposta de orçamento número trinta e sete, datada de vinte e um de Março
de dois mil e dezasseis, no valor de vinte e sete euros e sessenta e oito cêntimos da Firma
“Fertizur”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após apreciação e análise, o executivo deliberou a sua aprovação por unanimidade.--------------Fica arquivada em pasta própria.----------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Dois - Proposta de orçamento “ Fatura Pró-Forma” da Firma “Auto –
Marreiros, Lda”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi apresentada a “Fatura Pró - Forma” número FP um barra oitenta e dois, datada de onze de
Março de dois mil e dezasseis, no valor de mil cento e trinta e cinco euros e trinta e nove
cêntimos, pela Firma Auto – Marreiros, Lda. Após apreciação e análise, o executivo deliberou a
sua aprovação por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------Fica arquivada em pasta própria.---------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Três – Proposta de orçamento da Coopazur.-----------------------------------------Foi apresentada a proposta de orçamento datada de dezassete de Março de dois mil e dezasseis
no valor de duzentos e vinte e três euros e sessenta cêntimos, pela Coopazur.----------------------Após análise e apreciação, o executivo deliberou por unanimidade a sua aprovação.--------------Fica arquivada 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 e subscrevo.------------------------Aprovada em 31/3/2016---------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da Junta

O Secretário

O Tesoureiro
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