Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 8 da Reunião Extraordinária da Junta de
Freguesia de Bordeira do dia 30/07/2015
Aos trinta dias do mês de Julho 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
extraordinária, 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 – Expediente---------------------------------------------------------------------------------Ponto Um Ponto Um – e-mail do PCP com o assunto “Pergunta ao governo, sobre a situação
dos serviços públicos na área da toxicodependência e alcoolismo na Região do Algarve”----Ponto Um Ponto Dois – e-mail do PCP com o assunto “Pergunta ao Governo sobre o
encerramento dos laboratórios de saúde pública”----------------------------------------------------Ponto Um Ponto Três – e-mail do PCP com o assunto “ Resposta do Governo à pergunta do
PCP sobre a revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina.-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um Ponto Quatro- e-mail do PCP com o assunto “ Resposta à pergunta número mil
novecentos e sessenta (XII) quatroª.--------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Ação Social, Cultural e Associativismo---------------------------------------------Ponto Dois Ponto Um – Recebido oficio do Clube Cultural e Recreativo os Amigos da
Carrapateira, com pedido de patrocínio.---------------------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Dois – Recebido oficio da Tertúlia, apresentação do Relatório da Feira do
Livro da Carrapateira------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três –Aquisição de Bens e Serviços-----------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Um – Proposta de orçamento da Fertizur ----------------------------------------Ponto Três Ponto Dois – Proposta de orçamento da Auto - Marreiros ---------------------------Ponto Três Ponto Três – Proposta de orçamento da Rádio Foia -----------------------------------Ponto Quatro – Período aberto ao Público-----------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Ponto Um – Assuntos de interesse da Freguesia-----------------------------------------------------Não foram tratados quaisquer assuntos neste ponto da ordem de trabalho------------------------Ponto Dois – Informações-------------------------------------------------------------------------------Não foram dados quaisquer informações neste ponto da ordem de trabalhos---------------------PERIODO DA ORDEM DO DIA

Ponto Um – Expediente------------------------------------------------------------------------Ponto Um Ponto Um – Foi recebido email do Partido Comunista Português com o
assunto “Pergunta ao Governo”, sobre a situação dos serviços públicos na área da
toxicodependência e do alcoolismo na Região do Algarve. O executivo tomou

conhecimento do mesmo. Fica arquivado em pasta própria.------------------------------Ponto Um Ponto Dois – Foi recebido email do Partido Comunista Português com o assunto
“Pergunta ao Governo” sobre o encerramento do Laboratório de Saúde Pública. O executivo
tomou conhecimento do mesmo. Fica arquivado em pasta própria.-------------------------------Ponto Um Ponto Três – Recebido email do Partido Comunista Português com o assunto
“Resposta do Governo” à pergunta do Partido Comunista Português sobre revisão do Plano de
Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. O executivo
tomou conhecimento do mesmo. Fica arquivado em pasta própria.-------------------------------Ponto Um Ponto Quatro – Foi recebido email do Partido Comunista Português com o assunto
“Resposta à Pergunta numero mil novecentos e sessenta (XII) quatroª. O executivo tomou
conhecimento do mesmo. Fica arquivado em pasta própria.-----------------------------------------

Ponto Dois – Ação Social, Cultural e Associativismo.-----------------------------------Ponto Dois Ponto Um – Foi recebido o oficio do Clube de Cultural e recreativo os
amigos da Carrapateira (CCRAC), com a referencia numero zero quinze barra dois mil
e quinze datado de dez do sete de dois mil e quinze com o assunto Festa Anual da
Carrapateira. Após apreciação do seu conteúdo, pelo executivo, este deliberou por
unanimidade dar o apoio que se discrimina; apoio logístico para limpeza do recinto,
horário matinal de sábado a segunda, cedência de viatura para apoio à festa e patrocínio
para publicidade numa rádio Regional.-------------------------------------------------------Este oficio fica arquivado em pasta própria.-------------------------------------------------Ponto Dois Ponto Dois – Foi recebido oficio da Associação Tertúlia, datado de vinte
oito do sete de dois mil e quinze, com o assunto apresentação do relatório da Feira do
Livro da Carrapateira. Após apreciação e análise do mesmo, o executivo deliberou
atribuir duzentos e cinquenta euros, conforme deliberação da reunião desta Junta de
dezasseis do sete de dois mil e quinze.--------------------------------------------------------Ponto Três – Aquisição de Bens e Serviços-----------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Um - Proposta de Orçamento da Fertizur-----------------------------------------Foi recebida proposta de orçamento para aquisição de bens diversos no valor total de cento e
cinco euros e noventa e oito cêntimos. Após apreciação foi aprovada por unanimidade pelo
executivo. Fica arquivado em pasta própria.------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Dois – Proposta de Orçamento da Auto-Marreiros-------------------------------Foi recebida proposta de orçamento da Auto-Marreiros, para prestação de serviços diversos no
total de duzentos e noventa e três euros. . Após apreciação foi aprovada por unanimidade pelo
executivo. Fica arquivado em pasta própria------------------------------------------------------------Ponto Três Ponto Três- Proposta de orçamento de Rádio Regional---------------------------------Foi recebido proposta de orçamento da Rádio Foia para publicidade da Festa anual da
Carrapateira, no valor total de cento e noventa e um euros e oitenta e oito cêntimos. Após
apreciação pelo executivo, foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------Fica arquivada em pasta própria.-------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro- 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 trinta minutos, e se
lavrasse a presente ata que eu, Manuel Seromenho Marreiros, secretário da Junta de
Freguesia a redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------------Aprovada em 30/07/2015

O Presidente da Junta

O secretário
O tesoureiro

