Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 8 da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 18/05/2017
Aos dezoito dias do mês de maio do ano dois mil e dezassete, 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: Manuel
Seromenho Marreiros como presidente, Fabrice Sandro Walther como secretário e José
Francisco da Conceição Estevão, como tesoureiro. ----------------------------------------------------------ABERTA A REUNIÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------------Sendo dez horas e trinta minutos, e 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 – Correspondência recebida ---------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Dois – Pedido de Entrevista sobre a Bordeira- Aldeia pré-finalista às” Sete
Maravilhas de Portugal” --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três - Aquisição de Bens e Serviços---------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Um – Proposta de Orçamento da “HPE – Pneus e Serviços Auto, Lda”. --------Ponto Três Ponto Dois – Proposta de Orçamento de “José Francisco Pinto da Silva”. --------------Ponto Três Ponto Três – Apreciação, análise e votação do caderno de encargos, para execução
de prestação de serviços – “Edifício da Junta de Freguesia da Bordeira”. ------------------------------Ponto Três Ponto Quatro – Procedimento por ajuste direto para aquisição de serviços no Edifício
da Junta de Freguesia da Bordeira – Convite. -----------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Cinco – Adjudicação por ajuste direto dos trabalhos da “Iluminação da
envolvente da Igreja da Carrapateira”. --------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Associativismo-----------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro Ponto Um – Pedido de Cedência de Viatura pelo CCRAC. -------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Ponto Um – Assuntos de interesse da Freguesia. -----------------------------------------------------------Não foram apresentados quaisquer assuntos neste ponto da ordem de trabalhos. -----------------1

Ponto Dois – Informações------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente, prestou informações relacionadas com o equipamento rural e urbano da
Freguesia, nomeadamente, trabalhos em caminhos rurais, limpeza de ruas, cemitério, arranjo
de jardins entre outros, vincou ainda as dificuldades em termos do pessoal disponível para estas
tarefas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 e Controlo Orçamental das Receitas e das
Despesas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram Apresentados os respetivos mapas que foram apreciados e analisados pelo executivo. -Ficam anexos a esta ata. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Expediente--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um – Foi recebida a seguinte correspondência, da qual o executivo tomou
conhecimento: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Da Câmara Municipal de Aljezur ofício com exposição feita à Portugal Telecom sobre a
localização de equipamento na Bordeira. ----------------------------------------------------------------------- Da Assembleia Municipal de Monchique “Moção - Consulta pública sobre o estudo de avaliação
de impacto ambiental do projeto “Minas do Corte Pequena – AIA 2935, Proponente Sifucel –
Silicas, S.A, licenciada DGEG. ---------------------------------------------------------------------------------------Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Dois – Pedido de Entrevista Sobre Bordeira – “Aldeia pré-finalista às Sete
Maravilhas de Portugal”. --------------------------------------------------------------------------------------------Recebido email do Sr. António Marques Jornalista do Grupo Global Difusion, a pedir uma
entrevista via telefone com o elemento do executivo da Junta de Freguesia da Bordeira. --------Após apreciação foi deliberado por unanimidade pelo executivo prestar a respetiva entrevista.Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Aquisição de Bens e Serviços. -------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Um – Proposta de orçamento de “HPE – Pneus e Serviços Auto, Lda”. ---------Foi apresentada pela firma “HPE – Pneus e Serviços Auto, Lda”, proposta de orçamento nº PESO
41/2017, datada de nove de maio de dois mil e dezassete, no valor total de trezentos e setenta
e sete euros e cinquenta e dois cêntimos. ---------------------------------------------------------------------Após análise e apreciação pelo executivo, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Dois - Proposta de orçamento de “José Francisco Pinto da Silva”. ---------------Foi apresentada por José Francisco Pinto da Silva a proposta de orçamento, datada de onze de
maio de dois mil e dezassete, no valor total de seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e
seis cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Após análise e apreciação pelo executivo, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------Fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Três – Apreciação, análise e votação do caderno de encargos, para a execução
de prestação de serviços no “Edifício da Junta de Freguesia da Bordeira”. ----------------------------O Presidente apresentou o caderno de encargos da Execução da Prestação de Serviços “No
Edifício da Junta de Freguesia da Bordeira”, com o valor base de oitocentos e cinquenta euros
acresce IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------------Após análise e apreciação do mesmo pelo executivo, foi aprovado por unanimidade. -------------Fica arquivado em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------2

Ponto Três Ponto Quatro – Procedimento por ajuste direto para aquisição de serviços no
Edifício da Junta de Freguesia da Bordeira – Convite. -----------------------------------------------------O Presidente apresentou o caderno de encargos conjuntamente com o procedimento por ajuste
direto para aquisição de serviços no Edifício da Junta de Freguesia da Bordeira – Convite. -------Para trabalhos de remoção de parede e colocação de chão flutuante, no valor base de oitocentos
e cinquenta euros, acresce IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------Após análise e apreciação do mesmo pelo executivo, foi aprovado por unanimidade. -------------Fica arquivado em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Cinco – Adjudicação por ajuste direto dos trabalhos da “Iluminação da
envolvente da Igreja da Carrapateira. ---------------------------------------------------------------------------Foi recebido pelos serviços desta Junta de Freguesia no dia vinte e sete de março de dois mil e
dezassete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A documentação remetida pela firma “HPE – Humberto Pimentel Esteves e Filhos, Lda”,
referente ao procedimento por ajuste direto da obra de “Iluminação da Igreja da Carrapateira”.Após análise e apreciação dos documentos atrás mencionados e com base na legislação em
vigor, o executivo deliberou por unanimidade a sua aprovação. ----------------------------------------Fica arquivado em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Associativismo-----------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro Ponto Um – Pedido de Cedência de Viatura pelo CCRAC. -------------------------------Recebido email do CCRAC datado de dezoito de maio de dois mil e dezassete, para cedência de
viatura com o correspondente motorista, para transporte a Silves, de cinco participantes na final
do torneio de setas eletrónicas no dia vinte de maio de dois mil e dezassete no horário das oito
horas às vinte e duas horas. ----------------------------------------------------------------------------------------Após análise e apreciação do mesmo o executivo deliberou por unanimidade a respetiva
cedência com a condição de ser assegurada as refeições do motorista. -------------------------------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 doze horas, e se lavrasse a presente ata que eu, Manuel
Seromenho Marreiros, presidente da Junta de Freguesia a redigi e subscrevo. ---------------------Aprovada em 18/05/2017--------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta

O Secretário

O Tesoureiro
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