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

