Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 5 da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 25/05/2016
Aos vinte dias do mês de Maio 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 dez 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 – Expediente--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um – E-mail do PCP. -------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Dois – E-mail do PCP. ------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Três – Ofício da DGAL. ----------------------------------------------------------------------Ponto Três –Aquisição de Bens e Serviços---------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Um – Proposta de Orçamento da Firma “Wurth”. -----------------------------------Ponto Três Ponto Dois – Proposta de Orçamento da Firma “Wurth”. ----------------------------------Ponto Três Ponto Três – Proposta de Orçamento da Firma “Seguro Mais”. --------------------------Ponto Três Ponto Quatro – Proposta de Orçamento da Firma “Leais & Oliveira, Lda.” ------------Ponto Três Ponto Cinco – Proposta de Orçamento da Firma “Leais & Oliveira, Lda.” -------------Ponto Três Ponto Seis – Proposta de Orçamento de Ana e Edgar. --------------------------------------Ponto Quatro – Associativismo-----------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro Ponto Um – Proposta “Candidatura de Apoio ao Coletivismo”. -----------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Ponto Um – Assuntos de interesse da Freguesia-------------------------------------------------------------- O Secretário, responsável pelo ordenamento e Equipamento Rural e Urbano, deu algumas
informações acerca da limpeza e manutenção de caminhos rurais, jardins, cemitério, etc;
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chamou ainda a atenção dos trabalhos levados a cabo em ribeiras, sumidouros e sarjetas, devido
às chuvas recentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram dadas informações sobre o decorrer dos arranjos da estrada regional duzentos e
sessenta e oito que se encontra quase em fase de conclusão, da responsabilidade da Câmara
Municipal de Aljezur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Iniciou-se a partir do dia quinze de maio a época balnear do corrente ano. ------------------------- Foi realizada a limpeza dos parques de estacionamento e reparados caminhos de acesso às
praias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram reforçados os contentores de recolha de resíduos sólidos. -------------------------------------- Foi prestado apoio logístico à limpeza da Praia do Amado em catorze de maio de dois mil e
dezasseis. Esta iniciativa foi promovida por um grupo de cidadãos da Freguesia “Os Amigos do
Ambiente”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou ainda que neste mesmo âmbito irá decorrer no dia vinte e um de maio
de dois mil e dezasseis, em circunstâncias idênticas a limpeza da Praia da Bordeira.
Ponto Dois – Informações------------------------------------------------------------------------------------------Não foram prestadas quaisquer informações neste ponto da ordem de trabalhos. -----------------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 Dois - Expediente--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um – E-mail recebido do PCP. -------------------------------------------------------------Foi recebido um e-mail do PCP datado de vinte de abril de dois mil e dezasseis, com o assunto:
“Novas Instalações para o Posto Territorial da GNR de Aljezur”. -----------------------------------------O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Dois – E-mail recebido do PCP. -----------------------------------------------------------Foi recebido um e-mail do PCP datado de nove de maio de dois mil e dezasseis com o assunto:
“Projeto de Lei que estabelece o Regime para Reposição de Freguesias”. -----------------------------O Executivo tomou conhecimento do mesmo. ------------------------------------------------------------Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Três - Ofício recebido da DGAL. -----------------------------------------------------------Foi recebido ofício da DGAL datado de vinte e nove de abril de dois mil e dezasseis, com o
assunto: “Admissibilidade de Candidaturas ao Programa Equipamentos para Construção de Obra
Nova para Freguesias e Associações, tendo em conta a legislação em vigor.” (Lei setenta e cinco
de dois mil e treze de doze de setembro). ---------------------------------------------------------------------O Executivo tomou conhecimento do mesmo. ------------------------------------------------------------Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Três- Aquisição de Bens e Serviços----------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Um – Proposta de Orçamento da Firma “Wurth”. -----------------------------------Foi apresentada proposta de orçamento da firma “Wurth”, datada de vinte e um de abril de dois
mil e dezasseis, no valor de duzentos euros e sessenta e cinco cêntimos, acresce IVA. ------------Após apreciação e análise foi a mesma aprovada por unanimidade pelo executivo. ----------------Fica arquivada em pasta própria. --------------------------------------------------------------------------------2

Ponto Três Ponto Dois - Proposta de orçamento da firma “Wurth”. -----------------------------------Foi apresentada a proposta de orçamento da firma “Wurth”, datada de dez de maio de dois mil
e dezasseis no valor de duzentos e onze euros e cinquenta e dois cêntimos. -------------------------Após apreciação e análise foi a mesma aprovada por unanimidade pelo executivo. ----------------Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Três - Proposta de orçamento da firma “Seguro Mais”. ----------------------------Foi apresentada proposta de orçamento da firma “Seguro Mais”, datada de nove de maio de
dois mil e dezasseis, no valor de cento e sessenta e nove euros e dezassete cêntimos. -----------Após análise e apreciação foi aprovada por unanimidade pelo executivo. ----------------------------Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Quatro – Proposta de orçamento da firma “Leais & Oliveira, Lda.-------------Foi apresentada proposta de orçamento da firma “Leais & Oliveira, Lda; datada de quatro de
maio de dois mil e dezasseis, no valor de quatro mil e vinte e dois euros e dez cêntimos---------Após análise e apreciação, foi a mesma aprovada pelo executivo por unanimidade. ---------------Fica arquivada em pasta própria. --------------------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Cinco - Proposta de orçamento da firma “Leais & Oliveira, Lda. -----------------Foi apresentada proposta de orçamento da firma “Leais & Oliveira Lda, datada de seis de maio
de dois mil e dezasseis, no valor de três mil e quatrocentos e trinta e um euros e setenta
cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após análise e apreciação, foi a mesma aprovada pelo executivo por unanimidade. ---------------Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Seis – Proposta de orçamento de Ana e Edgar. ---------------------------------------Foi apresentada proposta de orçamento de Ana e Edgar, datada de treze de maio de dois mil e
dezasseis no valor de quinhentos e trinta e três euros e trinta e três cêntimos. ---------------------Após análise e apreciação, foi a mesma aprovada pelo executivo por unanimidade. ---------------Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Associativismo -----------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro Ponto Um – Proposta “Candidatura de Apoio ao Coletivismo”. -----------------------Foi apresentada pelo Presidente a seguinte proposta de apoio ao associativismo, que vem no
seguimento da candidatura apresentada pelo CCRAC. -----------------------------------------------------Proposta: “ Com base nos elementos apresentados, na avaliação qualitativa da candidatura
apresentada pelo C.C.R “ Os Amigos da Carrapateira”, e na sua oportunidade com observância
das regras orçamentais aplicadas à despesa pública, bem como o seu cumprimento pelo disposto
regulamento de atribuição de subsídios, proponho a votação e aprovação a seguinte proposta:
1º Comemoração do Dia da Criança, tratando-se de uma ação que visa em especial a interação
das crianças da Freguesia, na vida social e coletiva, bem com no associativismo, através de
atividades lúdicas. Desta forma, propõe-se assim a atribuição de apoio no valor de 300 euros. a)
De acordo com o estipulado no N. º2, do Art.º 18º, do Regulamento de Ação Social e Atribuição
de subsídios a entidades que prossigam fins de interesse público, a atribuição da referida verba,
terá efeito de pagamento após a apresentação do relatório sumário final da ação, bem como
apresentação das inerentes despesas efetuadas. 2º Equipa do Petanca (Equipamentos),
tratando-se de uma das atividades de mais relevo no seio das suas atividades funcionais do
CCRAC, bem como da representação da imagem da Freguesia, atende-se ainda a mais valia da
sua formação social, coletiva, na valorização e formação dinâmica dos jovens da nossa
sociedade, e ao seu despertar para a sua interação com os valores do associativismo. Desta
forma, propõe-se assim a atribuição de apoio no valor de 650 Euros. a) De acordo com estipulado
no N. º2 do Art.º 18.º do Regulamento de Ação Social e atribuição de subsídios a entidades que
prossigam fins de interesse público, a atribuição da referida verba, terá efeito de pagamento
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após a presentação do relatório sumario final da ação, bem como apresentação das inerentes
despesas efetuadas. 3º Festa Anual da Carrapateira, tratando-se de um dos eventos de mais
relevo realizados na Freguesia, onde a interação da comunidade local (Carrapateira), é sem
dúvida alguma, um dos movimentos sociais onde estão presentes de forma inequívoca a
preservação dos costumes, tradições e vivências ao longo das demais gerações, sempre o intuito
de uma responsabilidade coletiva e associativa. Desta forma, propõe-se: a) apoio logístico a
definir com o proponente, mediante os recursos disponíveis pelos serviços desta Junta de
Freguesia; b) Publicidade numa rádio regional, para divulgação do evento; c) Atribuição de apoio
financeiro no valor de 250 Euros. d) De acordo com o estipulado no N. º2, do Art.º 18.º, do
Regulamento de Ação Social e Atribuição de subsídios a entidades que prossigam fins de
interesse público, a atribuição da referida verba, terá efeito de pagamento após a apresentação
do relatório sumario final da ação, bem como apresentação das inerentes despesas efetuadas.”
Colocada a presente proposta à apreciação e análise, foi aprovada por unanimidade pelo
executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desta deliberação será informado o Presidente do CCRAC, bem como do conteúdo do artigo
vinte e um do regulamento de Ação Social e Atribuições de subsídios a entidades que prossigam
fins de interesse público que transcreve: (os projetos e ações apoiados ao abrigo do presente
regulamento, quando publicitados ou divulgados por qualquer forma, devem obrigatoriamente,
fazer referência à comparticipação assumida pela Freguesia no desenvolvimento, fazendo
menção: “ Com o apoio da Junta de Freguesia da Bordeira” e respetivo logotipo.-------------------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 doze horas, e se lavrasse a presente ata que eu, Manuel
Seromenho Marreiros, secretário da Junta de Freguesia a redigi e subscrevo. ------------------------Aprovada em 20/5/2016--------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta

O Secretário

O Tesoureiro
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