Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº1 da reunião ordinária da Assembleia de Freguesia
da Bordeira realizada no dia 27/12/2013
Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, 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
Assembleia de Freguesia: a presidente Elisabete Alexandra dos Ramos Oliveira, o
primeiro secretário Natércia de Jesus Rosado Pires, segundo secretário José Fernando
Pacheco Marreiros, formada a Mesa da Assembleia, confirmou-se a presença dos
vogais Sílvia Maria Fernandes Domingos, Tânia Cristina Ramos Martins Lucas e
Cátia Sofia dos Santos Inácio, a presidente declarou aberta a reunião, eram vinte e uma
horas e quinze minutos, de seguida foi dada a tomada de posse ao vogal Fabrice
Sandro Walther, portador do passaporte Nº C4W 14NJ10.---------------------------------PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------Leitura da Correspondência.---------------------------------------------------------------Foi lida uma carta enviada ao presidente da Assembleia Elisabete Oliveira, pelo
presidente da Junta de Freguesia da Bordeira, a informar da inclusão de mais um ponto
na ordem de trabalhos, O Acordo de Execução, a solicitar estabelecido entre a Câmara
Municipal e esta Junta de Freguesia, seguidamente a presidente fez a leitura da carta
remetida pelo presidente da Junta de Freguesia João Santos, a informar sobre o Jantar
de Natal, sessões de ginástica, Escola da Bordeira, Igreja da Bordeira, Caixa de ATM
na Carrapateira, Encerramento das finanças de Aljezur, reserva de caça municipal,
Transporte semanal / consultas médicas, Ações de campo, Atendimento público pelo
executivo e Caminho e limpezas, jardins e espaços verdes.-----------------PERIÓDO DA ORDEM DO DIA.----------------------------------------------------------1º- ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO
DE 2014------------------------------------------------------------------------------------------O referido documento foi posto à apreciação, votação e aprovação.----------------------O referido documento foi questionado pelo segundo secretário José Fernando
Marreiros sobre a diferença de valores do anterior executivo vinte cinco mil euros para
o actual doze mil e quinhentos euros, relativamente ao investimento na Escola da
Carrapateira, uma vez que não foi feito qualquer investimento na mesma. Foi
explicado que como novo executivo foi elaborado um novo plano sem qualquer
vínculo ao anterior.------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------2º- GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO FINANCEIRO 2014-----O referido documento foi posto à apreciação, votação e aprovação.---------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------3º- APRECIAÇÃO, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DO ACORDO DE
EXECUÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR E JUNTA DE

FREGUESIA DA BORDEIRA PARA O ANO 2014.-----------------------------------A presidente da Assembleia Elisabete Oliveira, passou a palavra ao presidente da
Junta João Santos para esclarecer o Acordo de Execução estabelecido entre a Câmara
Municipal e a Junta de Freguesia, prestados os esclarecimentos o referido documento
foi posto a votação e aprovação.---------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------4º -INFORMAÇÃO DO EXECUTIVO---------------------------------------------------O presidente da Junta de Freguesia da Bordeira, explicou exaustivamente o apoio
financeiro às Juntas de freguesia e consequências.------------------------------------------A vogal Tânia Lucas questionou se existe inventário e mapa de pessoal.-----------------O qual o presidente da junta disse que estava a tratar do assunto.-------------------------5º- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao público, o cidadão José Vicente Estevão expôs um problema
pessoal.--------------------------------------------------------------------------------------------Sem mais assunto foi lida esta minuta e aprovada por unanimidade, deu-se por
encerrada a reunião eram vinte e duas horas e quinze minutos.----------------------------Aprovada em
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