Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 9 da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 31/08/2015
Aos trinta um dia do mês de Agosto do ano de dois mil e quinze, na povoação da 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-------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto Um – Gestão Financeira------------------------------------------------------------------------Ponto Um Ponto Um – Mapa de resumo financeiro – controlo orçamental das receitas e
despesas----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um Ponto Dois – Pedido de apoio financeiro à Câmara Municipal de Aljezur----------Ponto Dois – Expediente-------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um – Circular informativa da ADSE---------------------------------------------Ponto Três – Prestação de Bens e Serviços---------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Um – Propostas de orçamento das firmas “Mais Uniforme” e “Roberto
Amazonas”-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Dois – Proposta de orçamento da Inforzur---------------------------------------Ponto Três Ponto Três – Proposta de orçamento de Delfim Custódio de Jesus ------------------Ponto Três Ponto Quatro – Proposta de orçamento da Fertizur-------------------------------------Ponto Quatro – Candidaturas para Apoio Social----------------------------------------------------Ponto Quatro Ponto Um – Candidatura apresentada por Fernando dos Santos Lourenço------Ponto Quatro Ponto Dois – Candidatura apresentada por Luís Filipe Novais Diogo------------Ponto Quatro Ponto Três – Candidatura Apresentada por José Manuel dos Santos Lourenço—
Ponto Quatro Ponto Quatro – Candidatura apresentada por Silvina dos Ramos Telo-----------Ponto Cinco – Obras------------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – Período aberto ao Público-------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Ponto Um – Assuntos de interesse da Freguesia-----------------------------------------------------O executivo da Junta de Freguesia da Bordeira tem constatado a ineficácia dos serviços
Municipais na recolha atempada do lixo. Neste contexto o Presidente desta Junta abordou
verbalmente o responsável Municipal por estes serviços no sentido da resolução deste
problema. Como a situação não foi resolvida este executivo reafirma a necessidade de
resolução da situação, pelo que irá expor por escrito, a quem de direito afim de ser regularizada
o mais breve possível.------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Informações-------------------------------------------------------------------------------O responsável pelo equipamento rural e urbano prestou informações sobre o decorrer de
trabalhos que vêm sendo efetuados pelos trabalhadores desta Junta de Freguesia.----------------

Primeiro – Foi realizada a pintura e limpeza do Cemitério-------------------------------------------Segundo –Foi reparado o caminho de acesso ao Sítio do Forno------------------------------------Terceiro – Foi reparada a estrada em volta do mar----------------------------------------------------Quarto – Foi construída uma vedação em madeira junto da fossa existente na Praia do AmadoQuinto – Foram pintadas a Igreja da Bordeira e a Capela da Carrapateira-------------------------Sexto – Foram pintados diversos aquedutos, lavadouros e fontenários e foi feita a limpeza dos
espaços envolventes.---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou ainda da instalação provisória da Caixa de Multibanco no CCRAC, até
à sua colocação no local definitivo.----------------------------------------------------------------------PERIODO DA ORDEM DO DIA

Ponto Um – Gestão Financeira-------------------------------------------------------------Ponto Um Ponto Um – Mapa de resumo financeiro-controlo orçamental das receitas e
despesas.------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente aos mapas de entradas e saídas, controlo orçamental das receitas e
despesas, foram apresentados os respetivos mapas, o executivo tomou conhecimento
e fez a sua apreciação. Os mesmos ficam anexos a esta ata.-------------------------------Ponto Um Ponto Dois – Pedido de apoio financeiro à Câmara Municipal de Aljezur.A Junta de Freguesia da Bordeira foi notificada através de um ofício da Caixa Geral
de Aposentações para pagamento de remissão de pensão por acidente de trabalho da
utente Maria Lourenço Ramos Martins Lucas no valor de dez mil novecentos e setenta
e dois euros e catorze cêntimos.---------------------------------------------------------------O encargo com a importância em causa pertence na totalidade a esta entidade dotada
de autonomia administrativa e financeira, de acordo com o despacho no artigo 43º. Do
Decreto-Lei quinhentos e três barra noventa e nove de vinte de Novembro de mil
novecentos e noventa e nova. Face a incapacidade financeira para o pagamento
imediato deste valor. O executivo deliberou por unanimidade solicitar apoio financeiro
para o efeito à Câmara Municipal de Aljezur.-----------------------------------------------Ponto Dois – Expediente.---------------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um – Circular Informativa da ADSE-----------------------------------O Presidente apresentou a respetiva circular, o executivo tomou conhecimento da
mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Prestação de Bens e Serviços---------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Um - Proposta de Orçamento da firma “Mais Uniforme” e “Roberto
Amazonas”.------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente apresentou as duas propostas de orçamento, enviadas por estas duas empresas.
Após apreciação e análise o executivo deliberou por unanimidade a aprovação da proposta
apresentada pela firma “Mais Uniforme” no valor total de mil e trinta e três euros e treze
cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Dois – o Presidente apresentou uma proposta de orçamento da Inforzur, após
apreciação o executivo deliberou por unanimidade a compra da impressora multifunções HP
officejet pro 6830 no valor de centro e trinta oito euros e setenta cinco cêntimos.----------------Ponto Três Ponto Três –O Presidente apresentou uma proposta de orçamento de Delfim
Custódio de jesus, após apreciação da mesma, o executivo deliberou por unanimidade a sua
aprovação no valor de cento e dezasseis euros e trinta sete cêntimos.------------------------------Ponto Três Ponto Quatro – O Presidente apresentou uma proposta de orçamento da empresa
Fertizur no valor de trinta e nove euros e quarenta e seis cêntimos mais IVA em vigor. Após
apreciação o executivo deliberou por unanimidade a sua aprovação.------------------------------Ponto Quatro- Candidaturas para Apoio Social---------------------------------------------------Ponto quatro Ponto Um – Candidatura apresentada por Fernando dos Santos Lourenço, datada
de dois de Agosto de dois mil e quinze com a tipologia “Apoio a Medicamentação” e “ Outros
de carater básico”, “Óculos”, após análise e apreciação da mesma, foi deliberado:--------------Primeiro . A atribuição de vinte euros mensais para Apoio a Medicamentos e de quatrocentos
e quarenta para “Outros de carater básico” aquisição de óculos.------------------------------------Mais foi deliberado que a verba atribuída não poderá transitar com saldo para o mês seguinte.

Em caso da verba utilizada pelo utente não atingir o montante deliberado de vinte euros, esta
Junta de Freguesia, somente irá suportar os gastos efetivos.-----------------------------------------Segundo – Este apoio decorrerá a partir do dia um de Setembro até ao dia trinta um de
Dezembro do corrente ano.--------------------------------------------------------------------------------Terceiro – Desta deliberação será informado o requerente Fernando dos Santos Lourenço e a
Farmácia Escobar, ao abrigo do protocolo firmado entre esta Junta de Freguesia e a respetiva
farmácia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro Ponto Dois – Candidatura apresentada por Luís Filipe Novais Diogo.------Foi apresentada a candidatura a pessoas particulares de Luís Filipe Novais Diogo, datada de
dois de Agosto de dois mil e quinze com a tipologia “Apoio a Medicação”, após análise e
apreciação da mesma, foi deliberado:--------------------------------------------------------------------Primeiro – A atribuição de quarenta euros mensais. Mais foi deliberado que a verba atribuída
não poderá transitar como saldo para o mês seguinte. Em caso da verba utilizada pelo utente
não atingir o montante deliberado quarenta euros, esta Junta de Freguesia, somente suportará
os gastos efetivos.------------------------------------------------------------------------------------------Segundo – Este apoio decorrerá a partir do dia um de Setembro até ao dia trinta um de
Dezembro do corrente ano.-------------------------------------------------------------------------------Terceiro – Desta deliberação será informado o requerente Luís Filipe novais Diogo e a farmácia
Escobar, ao abrigo do protocolo firmado entre esta Junta de Freguesia e a respetiva farmácia.—
Ponto Quatro Ponto Três – Candidatura apresentada por José Manuel dos Santos
Lourenço----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada a candidatura de apoio a pessoas particulares de José Manuel dos Santos
Lourenço, datada de dois de Agosto de dois mil e quinze com a tipologia “Apoio a
Medicamentação”, após análise e apreciação da mesma, foi deliberado:--------------------------Primeiro – A atribuição de quarenta euros mensais. Mais foi deliberado, que a verba atribuída
não poderá transitar com saldo para o mês seguinte. Em caso da verba utilizada pelo utente não
atingir o montante da deliberado quarenta euros, esta Junta de Freguesia somente suportará os
gastos efetivos.----------------------------------------------------------------------------------------------Segundo – Este apoio decorrerá a partir do dia um de Setembro até ao dia trinta e um de
Dezembro do corrente ano.-------------------------------------------------------------------------------Terceiro – Desta deliberação será informado o requerente José Manuel dos Santos Lourenço e
a farmácia Escobar, ao abrigo do protocolo firmado entre esta Junta de Freguesia e a respetiva
farmácia.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro Ponto Quatro – Candidatura apresentada por Silvina dos Ramos Telo.----Foi apresentada a candidatura de apoio a pessoas particulares de Silvina dos Ramos Telo, datada
de dezassete de Agosto de dois mil e quinze com a tipologia “Conta de eletricidade” e “Outros
de caráter básico” gás, após análise e foi deliberado:----------------------------------------------Primeira – A atribuição de quarenta euros mensais. Mais foi deliberado que a verba atribuída
não poderá transitar como saldo para o mês seguinte. Em caso da verba utilizada pelo utente
não atingir o montante da deliberação de quarenta euros, esta Junta de Freguesia, somente irá
suportar os gastos efetivos.--------------------------------------------------------------------------------Segundo este apoio decorrerá a partir do dia um de Setembro até ao dia trinta e um de Dezembro
do corrente ano.---------------------------------------------------------------------------------------------Terceiro – Desta deliberação será informada a requerente Silvina dos Ramos Telo, que terá de
apresentar mensalmente comprovativos das despesas efetuadas.------------------------------------Ponto Cinco – Obras-------------------------------------------------------------------------------------O Presidente propôs ao executivo o lançamento de convites diretos para a realização das obras
no edifício da Ex- Escola Primária da Vilarinha, ao abrigo do estipulado na Delegação de
Competências.----------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou por unanimidade a aprovação da presente proposta.----------------------Ponto Seis – Período aberto ao Público.------------------------------------------------------------No período aberto ao público não se registaram quaisquer intervenções.--------------------------

APROVAÇÃO DA ATA:- depois de lida em voz alta na presença de todos, o
executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a ata.--------------------------------------Votação: - Todas as votações foram tomadas nominalmente.-----------------------------ENCERRAMENTO da reunião: - E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo senhor

Presidente foi encerrada a reunião, eram vinte e duas horas e cinquenta minutos, e se
lavrasse a presente ata que eu, Manuel Seromenho Marreiros, secretário da Junta de
Freguesia a redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------------Aprovada em 31/08/2015

O Presidente da Junta
O secretário
O tesoureiro

