Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 11 da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 08/10/2014
Aos oito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e catorze, 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 Santos, como presidente, Manuel Seromenho Marreiros, como secretário e
José
Francisco
da
Conceição
Estevão,
como
tesoureiro.--------------------------------------------------ABERTA A REUNIÃO:--------------------------------------------------------------------------------Sendo vinte e uma 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:--------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS:-------------------------------------------1. Expediente --------------------------------------------------------------------------------------1.1 – Pedido de Apoio à Câmara Municipal de Aljezur (divida à Caixa Geral de
Aposentações----------------------------------------------------------------------------------------------1.2 – Pedido de Apoio à edição de Livro (Editora Arandis)-----------------------------------1.3 – Proposta Apresentada por Paulo Costa (Circo)-------------------------------------------2. Outros Assuntos de Interesse da Freguesia-------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:--------------------------------------------------------------------------1- Gestão Financeira-------------------------------------------------------------------------------1.1-Mapa de entradas e Saídas---------------------------------------------------------------------1.2 – Modificação do orçamento das despesas---------------------------------------------------2- Regulamento de Ação Social e atribuição de Subsídios a Entidades que prossigam
Fins de Interesse Público-----------------------------------------------------------------------3- Modelo de Contrato Programa----------------------------------------------------------------4- Proposta de Solução Integrada para Autarquias, empresa FRESOFT-------------------5- Proposta Site Web, Empresa FRESOFT-----------------------------------------------------6- Proposta de Solução de gestão para Autarquias, Empresas PCQUATRO---------------7- Sessão Aberta ao Público----------------------------------------------------------------------O Presidente começou por apresentar o ofício numero trinta e cinco barra dois mil e catorze,
endereçado à Câmara Municipal de Aljezur a solicitar apoio financeiro para pagamento de
uma dívida à Caixa Geral de Aposentações, após apreciação solicitou ao executivo a
ratificação do seu despacho, fundamentando-o na urgência da resolução desta situação. O
executivo deliberou por unanimidade a sua ratificação. O ofício ficará arquivado em pasta
própria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi recebido via email um pedido de colaboração para a edição de um livro, remetido pela
Arandis Editora, feita a apresentação do mesmo o executivo deliberou por unanimidade
indeferir o respetivo pedido, por dificuldades financeira. O pedido ficará arquivado em pasta
própria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi recebido email datado de vinte cinco do nove de dois mil e catorze do senhor Paulo Costa
do (ROIYAL CIRCUS) com pedido de apoio à participação em espetáculo circense, apreciado
o mesmo pelo executivo, este deliberou por unanimidade indeferi-lo por verificar que a
proposta não se enquadra no lógica de funcionamento desta Junta, nomeadamente logística e

económica.------------------------------------------------------------------------------------No último ponto deste período, outros assuntos de interesse da Freguesia, não houve assuntos

a tratar.--------------------------------------------------------------------------------------------No primeiro ponto da ordem do dia, Gestão Financeira, o presidente apresentou para
apreciação o resumo do mapa de entradas e saídas, o executivo tomou conhecimento
do mesmo, este ficará anexo a esta ata.-------------------------------------------------------De seguida o Presidente procedeu à apresentação e leitura do Regulamento de Ação
Social e Atribuição de Subsídios a Entidades que prossigam fins de interesse público,
após apreciação global, o mesmo foi colocado à votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. Este documento será remetido para ser presente à próxima assembleia
de freguesia sob proposta do executivo. O mesmo documento será objeto de
apreciação pública durante o período de trinta dias, a contar da presente data.---------No ponto três foi apresentado pelo Presidente, resumidamente o modelo de contrato
programa, após apreciação pelo executivo foi aprovado por unanimidade.-------------Apresentada proposta de solução integrada para autarquias PE-484/2014 da
FRESOFT, após apreciação da mesma foi deliberado pelo executivo por unanimidade
a sua aceitação. Esta ficará arquivada em pasta própria. A mesma será remetida para
apreciação e aprovação na Assembleia de Freguesia de acordo com a lei em vigor.De seguida o Presidente apresentou e explicou a proposta para instalação e
manutenção de um Site Web pela empresa FRESOFT, após apreciação da mesma foi
deliberado pelo executivo a sua aprovação por unanimidade, Ficará arquivada em
pasta própria. A mesma será remetida para sua apreciação e aprovação na Assembleia
de Freguesia de acordo com a lei em vigor.-------------------------------------------------E por fim apreciada a proposta apresentada pela firma PCQUARTO sobre soluções de
gestão para autarquias, foi deliberado pelo executivo por unanimidade indeferi-la, por
falta de explicitação.----------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao público, não havendo intervenção por parte deste.---------------APROVAÇÃO DA ATA : - depois de lida em voz alta na presença de todos, a Junta
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 três horas e quinze minutos, e se
lavrasse a presente ata que eu, Manuel Seromenho Marreiros, secretário da Junta de
freguesia a redigi e subscrevo.------------------------------------------------------------------------Aprovada em
/
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O Presidente da Junta

O secretário
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