Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 4 da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 15/04/2016
Aos quinze dias do mês de Abril 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 – Primeira revisão ao orçamento das receitas das despesas de dois mil e
dezasseis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um Ponto Três – Primeira revisão ao PPI de dois mil e dezasseis. ------------------------------Ponto Dois – Aquisição de bens e serviços--------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um – Autorização de pagamento à firma Auto Marreiros, Lda.-------------------Ponto Dois Ponto Dois – Proposta de orçamento da carpintaria Bruno Pinheiro---------------------Ponto Dois Ponto Três – Proposta de orçamento da firma Auto Marreiros, Lda.---------------------Ponto Três – Apoio Financeiro e terceira adenda ao contrato de delegação de competências
entre o Município de Aljezur e a Junta de Freguesia da Bordeira--------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Ponto Um – Assuntos de interesse da Freguesia-------------------------------------------------------------Não foram apresentados quaisquer assuntos neste ponto. -----------------------------------------------Ponto Dois – Informações------------------------------------------------------------------------------------------O secretário prestou algumas informações sobre o decorrer dos trabalhos de manutenção e
reparação de caminhos, jardins, calçadas, bancos, cemitério e outros equipamentos rurais e
urbanos de toda a Freguesia, que decorrem com normalidade. O Presidente informou que a
Câmara Municipal de Aljezur se encontra a fazer trabalho de requalificação de alguma vias e
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artérias rodoviárias na Freguesia, estrada Municipal duzentos e sessenta e oito, estrada da
Vilarinha, entre outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------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 respetivos, que foram analisados e apreciados pelo executivo.
Ficam anexos a esta ata. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um Ponto Dois - Primeira revisão ao orçamento das despesas de dois mil e dezasseis. --O Presidente fez a apresentação da modificação do orçamento das despesas e receitas, que
integram a primeira revisão orçamental. Após a sua apreciação e análise o executivo deliberou
por unanimidade a sua aprovação no âmbito das suas competências, conferidas pela alínea a)
do número um do artigo dezasseis da lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de
setembro de dois mil e treze. --------------------------------------------------------------------------------------Estes documentos serão remetidos de acordo com o disposto na alínea a) do número um do
artigo dezasseis da lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro de dois mil e
treze, para apreciação e aprovação da próxima Assembleia de Freguesia. --------------------------Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Um Ponto três – Primeira revisão ao PPI de dois mil e dezasseis. -------------------------------O Presidente fez a apresentação da modificação do PPI de dois mil e dezasseis, que integra a
primeira revisão orçamental. Após a sua apreciação e análise o executivo, deliberou por
unanimidade a sua aprovação, no âmbito das suas competências, conferidas pela alínea a) do
número um do artigo dezasseis da lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro
de dois mil e treze. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Estes Documentos serão remetidos de acordo com o disposto na alínea a) do número um do
artigo dezasseis da lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro de dois mil e
treze, para apreciação e aprovação da próxima Assembleia de Freguesia. ----------------------------Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Aquisição de Bens e Serviços--------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um- Autorização de pagamento à firma Auto Marreiros, Lda.--------------------O executivo deliberou por unanimidade a autorização de pagamento da fatura número 1/1266
datada de vinte e nove de março de dois mil e dezasseis, no valor de mil cento e trinta e cinco
euros e trinta e nove cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------Fica arquivada em pasta própria. --------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Dois - Proposta de orçamento da carpintaria Bruno Pinheiro. -------------------Foi apresentada a proposta de orçamento da carpintaria Bruno Pinheiro, datada de trinta e um
de março de dois mil e dezasseis no valor de trezentos euros, acresce o Iva. Após apreciação e
análise foi aprovada por unanimidade pelo executivo. -----------------------------------------------------Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Três - Proposta de orçamento da firma Auto Marreiros, Lda.---------------------Foi apresentada a fatura pró-forma 1/84 datada de doze de abril de dois mil e dezasseis, no valor
de cento e vinte e dois euros e noventa e um cêntimo, pela firma Auto Marreiros, Lda., Após
análise e apreciação pelo executivo, foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------Fica arquivada em pasta própria. ----------------------------------------------------------------------------------

2

Ponto Três – Apoio Financeiro e terceira adenda ao contrato de delegação de competências
entre o Município de Aljezur e a Junta de Freguesia da Bordeira--------------------------------------Ponto Três Ponto Um - O Presidente apresentou as propostas de apoio financeiro e a terceira
adenda ao contrato de delegação de competências. --------------------------------------------------------O executivo procedeu à sua análise e apreciação e fez a sua aprovação por unanimidade. ------Estas propostas serão remetidas à próxima Assembleia de Freguesia para a sua apreciação e
aprovação; ao abrigo do disposto na alínea i) do número um do artigo quinze da lei setenta e
cinco barra dois mil e treze de doze de setembro de dois mil e treze. ----------------------------------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 15/4/2016--------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta

O Secretário

O Tesoureiro
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