Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 12 da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 19/11/2014
Aos dezanove dias dias do mês de Novembro 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 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 DO DIA---------------------------------------------------------1. Expediente---------------------------------------------------------------------------------------1.1 Carta da Marzia Grassi (Rua do Norte) Bordeira-------------------------------------------1.2 – Carta Processo da loja 1 mercado da Carrapateira----------------------------------------1.3 – E-mail da ANAFRE--------------------------------------------------------------------------1.4 E-mail de Amândio Manuel.------------------------------------------------------------------1.5 Proposta de orçamento para projeto de reativação das Rotas Temáticas da Freguesia.
2. – OUTROS ASSUNTOS E INFORMAÇÕES--------------------------------------------2.1 – Aprovação pela assembleia Municipal do pedido de apoio financeiro para
liquidação
da
divida
à
Caixa
Geral
de
aposentações.----------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------1.- Gestão Financeira-------------------------------------------------------------------------------------1.1.- Mapa de Entradas e Saídas.------------------------------------------------------------------------1.2.- Modificação Orçamental.--------------------------------------------------------------------------1.3.- Retroativos de vencimento e complemento à funcionária Maria Lourenço Ramos Martins
Lucas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4.-Primeira Revisão Orçamental das receitas e Despesas do ano de dois mil e catorze.------2.- Gestão de Recursos /Viaturas.-----------------------------------------------------------------------2.1.- Orçamento de embraiagem.-----------------------------------------------------------------------3.- Almoço de Natal---------------------------------------------------------------------------------------

4 – Período aberto ao público.-----------------------------------------------------------------Relativamente ao primeiro ponto do período antes da ordem do dia o Presidente
informou do conteúdo da carta recebida de Marzia Grassi datada de treze de Outubro
de dois mil e catorze acerca de danos na Rua do Norte (Bordeira), aluimento de terras.
O executivo decidiu enviar a carta para a Câmara Municipal de Aljezur, por este
assunto ser da competência desta. Foi igualmente informada a requerente.------------De seguida foi lida a apreciada carta datada de vinte oito de Outubro de dois mil e
catorze, da advogada Rosa cigarra em representação do senhor Luís Filipe Figueiredo
Paixão, em resposta à notificação da parte desta Junta de freguesia enviada ao mesmo.
O executivo tomou conhecimento, aguardando o conteúdo referido na mesma.-------Foi recebido email da ANAFRE sobre estatísticas e inquérito, o executivo tomou
conhecimento do mesmo.-----------------------------------------------------------------------

Recebido email de Amândio Manuel datado de doze de Novembro de dois mil e
catorze requerendo sinalização no cruzamento do Monte Novo, vale figueiras, em
resposta esta Junta remeteu o assunto para a câmara Municipal de Aljezur, tendo
informado o requerente deste envio.----------------------------------------------------------Foi deliberado pelo executivo transferir a apreciação sobre a proposta de orçamento
para o projeto de reativação das Rotas Temáticas para apreciação e aprovação. Após
aprovação do orçamento desta Junta de freguesia.------------------------------------------Relativamente ao ponto dois o presidente informou que a verba pedida a Câmara
Municipal de Aljezur, para fazer face à liquidação da divida à Caixa Geral de
Aposentações, foi aprovado na ultima Assembleia Municipal, aguardando esta Junta a
transferência da respetiva verba.---------------------------------------------------------------Entrados no período da ordem do dia, o executivo começou por apreciar o mapa de
entradas e saídas, que fica apenso a ata.-----------------------------------------------------Foi de seguida analisada a modificação ao orçamento das despesas, tendo o executivo
deliberado aprovar por unanimidade.---------------------------------------------------------Neste ponto da ordem de trabalhos foi ainda deliberado pelo executivo as aprovações
às modificações do orçamento da receita e despesa na revisão orçamental numero um
de dois mil e catorze. As mesmas irão ser remetidas para apreciação e aprovação da
próxima Assembleia de freguesia.------------------------------------------------------------Foi aprovado por unanimidade o pagamento dos retroativos de vencimento e
complemento à funcionária Maria Lourenço Ramos Martins Lucas. Estes retroativos
são referentes à diferença de vencimento declarado na Companhia de Seguros. Estava
declarado quatrocentos e oitenta e cinco euros e o vencimento são quinhentos e trinta e
dois euros e oito cêntimos, como o seguro pagou setenta por cento do valor a entidade
patronal paga os trinta por cento referente ao período de vinte e quatro de Julho de dois
mil e treze a dezassete de Julho de dois mil e catorze, o subsídio de refeição é pago na
totalidade referente ao mesmo período pela entidade patronal.-----------------Foram solicitados e recebidos orçamentos para um Kit de embraiagem de uma viatura.
Após apreciação dos mesmos foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação
da proposta apresentada pela empresa Auto Marreiros no valor de oitocentos e treze
euros e trinta cêntimos. As cópias dos orçamentos ficam anexas a esta ata.------------Em relação ao almoço de Natal, foi deliberado por unanimidade pelo executivo que o
mesmo se realize no dia vinte de Dezembro, sendo aberto a todos os fregueses.-------No período aberto ao público, não houve qualquer 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 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
/ /
_________________________
O Presidente da Junta
_________________________
O secretário
_________________________
O tesoureiro

Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 13 da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 04/12/2014
Aos quatro dias do mês de Dezembro 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 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 DO DIA---------------------------------------------------------Pedido de cedência da ex-Escola Primária da Bordeira---------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------1 – Apreciação e Votação do orçamento para o Ano de dois mil e quinze-----------------------2 – Apreciação e Votação das Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e quinze-----3 – Apreciação e Votação do Plano Plurianual de investimentos para o ano de dois mil e
quinze
4 – Aprovação do Mapa do Pessoal--------------------------------------------------------------------5 – Aprovação do Mapa de Férias do Pessoal---------------------------------------------------------6 – Apreciação e Aprovação da primeira Adenda ao Contrato de Delegação de Competências
entre o Município de Aljezur e a Junta de Freguesia da Bordeira---------------------------------7 – Pedido de Apoio Financeiro para a Feira de Natal em Aljezur---------------------------------

8 – Período aberto ao público.-----------------------------------------------------------------O Presidente começou por informar o executivo do pedido feito à Câmara Municipal
de Aljezur no sentido da cedência da ex-Escola Primária da Bordeira para realização
do almoço de Natal, a realizar no dia 20 de Dezembro, aberto a toda a população da
Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------Até ao momento não houve qualquer resposta por parte da Câmara Municipal, a fim de
se poder realizar o referido almoço propôs que seja contactado o Clube Cultural e
Recreativo os “Amigos da Carrapateira”, para cedência das respetivas instalações para
este evento. O executivo aprovou por unanimidade esta proposta.-----------------------Período da Ordem do Dia---------------------------------------------------------------------O Presidente fez a apresentação do orçamento para o ano de dois mil e quinze, após
apreciação do mesmo pelos membros do executivo, foi deliberado a sua aprovação por
unanimidade. O documento será remetido à Assembleia de Freguesia para sua
apreciação e aprovação.-------------------------------------------------------------------------De seguida foi igualmente apresentado o documento das Grandes Opções do Plano
para o ano de dois mil e quinze, após apreciação do mesmo, colocado à votação foi
aprovado por unanimidade. O documento será remetido à Assembleia de Freguesia

para sua apreciação e aprovação.--------------------------------------------------------------No ponto três da Ordem de Trabalhos foi apresentado o Plano Plurianual de
Investimentos para dois mil e quinze, o Presidente salientou alguns aspetos mais
relevantes do mesmo. O executivo após apreciação deliberou por unanimidade a sua
aprovação. O documento será remetido à Assembleia de Freguesia para sua apreciação
e aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------O Presidente passou à apresentação do Mapa de Pessoal. Após apreciação do mesmo,
colocado a votação, foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------O mesmo será remetido a Assembleia de Freguesia para sua apreciação e aprovação.No ponto cinco da Ordem de Trabalhos, foi apreciado o Mapa de Férias do Pessoal,
colocado à votação foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------De seguida o Presidente procedeu à leitura da primeira Adenda ao Contrato de
delegação de Competências entre o Município de Aljezur e a Freguesia da Bordeira.
Após apreciação da mesma pelo executivo, colocada à votação foi aprovada por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------Foi solicitado pela Associação Tertúlia de Aljezur, um apoio financeiro para a
realização da Feira de Natal em Aljezur. Após apreciação, o executivo aprovou por
unanimidade a atribuição de cinquenta euros (50.00€) para o efeito.--------------------No período aberto ao público, não houve qualquer 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 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
/ /
_________________________
O Presidente da Junta
_________________________
O secretário
_________________________
O tesoureiro

Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 12 da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 19/11/2014

Aos dezanove dias do mês de Novembro 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 DO DIA---------------------------------------------------------1. Expediente --------------------------------------------------------------------------------------1.1 Carta da Marzia Grassi (Rua do norte) Bordeira------------------------------------------1.2 Carta Processo da loja 1 Mercado da Carrapateira.---------------------------------------1.3 Mail da ANAFRE.-----------------------------------------------------------------------------1.4 Mail de Amândio Manuel.--------------------------------------------------------------------1.5 Proposta de Orçamento para projeto de reativação das Rotas temáticas da Freguesia.
2. OUTROS ASSUNTOS E INFORMAÇÕES---------------------------------------------2.1 Aprovação pela Assembleia Municipal do pedido de apoio financeiro para liquidação
de divida à Caixa Geral de Aposentações.-------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------1- Gestão Financeira-------------------------------------------------------------------------------1.1-Mapa de entradas e Saídas---------------------------------------------------------------------1.2 – Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------1.3- Retroativos de vencimento e complemento à funcionária Maria Lourenço Ramos
Martins Lucas.--------------------------------------------------------------------------------------------1.4- Primeira Revisão Orçamental das Receitas e Despesas do ano de dois mil e catorze.-

2 – Gestão de Recursos/Viaturas.--------------------------------------------------------2.1 – Orçamento de embraiagem.---------------------------------------------------------3 – Almoço de Natal------------------------------------------------------------------------4 – Período aberto ao público.------------------------------------------------------------Relativamente ao primeiro ponto do período antes da ordem do dia o Presidente
informou do conteúdo da carta recebida de Marzia Grassi datada de treze de Outubro
de dois mil e catorze acerca de danos na Rua do Norte (Bordeira), aluimento de terras.
O executivo decidiu enviar a carta para a Câmara Municipal de Aljezur, por este
assunto ser da competência desta. Foi igualmente informada a requerente.------------De seguida foi lida e apreciada carta datada de vinte oito de Outubro de dois mil e
catorze, da advogada Rosa Cigarra em representação do senhor Luís Filipe Figueiredo
Paixão, em resposta à notificação da parte desta Junta de Freguesia enviada ao
mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento, aguardando o conteúdo referido na mesma.--------Foi recebido email da ANAFRE sobre estatísticas e inquérito, o executivo tomou
conhecimento do mesmo.-----------------------------------------------------------------------Recebido mail de Amândio Manuel datado de doze de Novembro de dois mil e catorze
Requerendo sinalização no cruzamento do monte novo, Vale Figueiras, em resposta
esta Junta remeteu o assunto para a Câmara Municipal de Aljezur, tendo informado o
requerente deste envio.--------------------------------------------------------------------------Foi deliberado pelo executivo transferir a apreciação sobre a proposta de orçamento
para o projeto de reativação das Rotas Temáticas para apreciação e aprovação, após
aprovação do orçamento desta Junta de Freguesia.-----------------------------------------Relativamente ao ponto dois o Presidente informou que a verba pedida à Câmara
Municipal de Aljezur, para fazer face à liquidação da divida à Caixa geral de
Aposentações foi aprovada na ultima Assembleia Municipal de Aljezur, aguardando
esta Junta a transferência da respetiva verba.-------------------------------------------------

Entrados no período da ordem do dia, o executivo começou por apreciara o mapa de
entradas e saídas, que fica anexo à ata.-------------------------------------------------------Foi de seguida analisada a modificação ao orçamento das despesas, tendo o executivo
deliberado aprovar o mesmo por unanimidade.----------------------------------------------Neste ponto da ordem de trabalhos foi ainda deliberado pelo executivo as aprovações
às modificações do orçamento da receita e despesa na revisão orçamental numero um
de dois mil e catorze. As mesmas irão ser remetidas para apreciação e aprovação da
próxima assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------------Foi aprovado por unanimidade o pagamento dos retroativos de vencimento e
complemente à funcionária Maria Lourenço Ramos Martins Lucas. Estes retroativos
são referentes à diferença de vencimento declarado na Companhia de Seguros. Estava
declarado quatrocentos e oitenta e cinco euros e o vencimento são quinhentos e trinta e
dois euros e oito cêntimos, como o seguro pagou setenta por cento do valor a entidade
patronal paga trinta por cento referente ao período de vinte e quatro de Julho de dois
mil e treze a dezassete de julho de dois mil e catorze, o subsídio de refeição é pago na
totalidade referente ao mesmo período, pela entidade patronal.---------------------------Foram solicitados e recebidos orçamentos para um Kit de embraiagem de uma viatura,
após apreciação dos mesmos foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação
da proposta apresentada pela empresa Auto Marreiros no valor de oitocentos e treze
euros e trinta cêntimos. As cópias dos orçamentos ficam anexas a esta ata.------------Em relação ao almoço de Natal, foi deliberado por unanimidade pelo executivo que o
mesmo se realize no dia vinte de Dezembro, sendo aberto a todos os fregueses.-------No período aberto ao público, não houve qualquer 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 dez minutos, e se
lavrasse a presente ata que eu, Manuel Seromenho Marreiros, secretário da Junta de
Freguesia a redigi e subscrevo.-----------------------------------------------------------------------Aprovada em
/
/
_________________________
O Presidente da Junta
_________________________
O secretário
_________________________
O tesoureiro

