Junta de Freguesia de Bordeira
Acta nº 2 da Reunião ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 12/02/2014
Aos doze dias do mês de Fevereiro 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, 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.----------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:------------------------------------------------------------------Ponto 1 – GESTÃO FINANCEIRA:----------------------------------------------------------O presidente da Junta apresentou o resumo do mapa de entradas e saídas, o qual fica
anexo a ata.---------------------------------------------------------------------------------------Pelo Presidente da Junta foi apresentada a primeira alteração orçamental, modificação
ao orçamento das despesas, o referido documento foi posto á aprovação, sendo
aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------Ponto 2 - APRECIAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA:-----------------------------------Da ACA oficio numero trinta e sete, a solicitar um subsídio, tendo o mesmo sido
indeferido por falta de verba.-------------------------------------------------------------------De Hilde Van Hemelrijek, a solicitar o espaço da escola primária da Carrapateira, o
mesmo foi remetido para a Câmara Municipal de Aljezur, por não ser da jurisdição da
Junta de Freguesia da Bordeira.----------------------------------------------------------------Do Clube de Odeceixe, carta a pedir apoio para o desfile de Carnaval, no dia dois de
Março, o presidente da Junta de Freguesia, fez a proposta ao Clube os Amigos da
Carrapateira, afim deste participar no desfile de Carnaval de Odeceixe, o qual aceitou
de bom agrado, mas solicitado á Junta de Freguesia a carrinha de caixa aberta, para o
desfile, ao qual o Executivo deliberou ceder a carrinha.------------------------------------Ponto 3- RECURSOS HUMANOS.----------------------------------------------------------O presidente da Junta de freguesia, levou para aprovação o Mapa de Férias do Pessoal,
O referido mapa foi elaborado na presença dos funcionários, em reunião realizada na
Sede da Junta de Freguesia, em que as férias foram marcadas em consenso entre todos.
O presidente pôs á votação, o referido mapa, sendo aprovado por unanimidade.--------Ponto 4 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS.---------------------------------------------O presidente da Junta informou que o sistema operativo encontra-se nas devidas
condições, mas face às necessidades da junta de freguesia, terá de se comprar um
Software para o sistema operativo.------------------------------------------------------------Mudança de operadora de telecomunicações, passando da Optimus para a MEO, para

uma efectiva redução de custos.---------------------------------------------------------------O Executivo da Junta deliberou por unanimidade a adesão ao Portal Nacional dos
Municípios e Freguesias.-----------------------------------------------------------------------Ponto 5- OBRAS E SINALIZAÇÃO.-------------------------------------------------------Colocação de sinal de transito na Rua da Oliveira, na Bordeira, autorizado pela
Câmara Municipal de Aljezur.-----------------------------------------------------------------Foi proposto pela Junta de Freguesia da Bordeira, alteração ao trânsito na Rua da
Portela, na Carrapateira.------------------------------------------------------------------------Foi deliberado pelo executivo, sobre orçamentos para a Igreja da Bordeira e Centro de
Dia.------------------------------------------------------------------------------------------------Passadiço entre a Igreja da Carrapateira e Bar Barroca, foi deliberado pelo executivo a
execução da obra.--------------------------------------------------------------------------------O presidente propôs projectos para os muros junto a Estrada Nacional duzentos e
sessenta e oito na Carrapateira, a proposta foi aprovada por unanimidade.--------------Vai ser pedido á Câmara Municipal de Aljezur, projecto de iluminação da Igreja da
Carrapateira e jardim adjacente, foi englobado também o levantamento sobre o
calcetamento dos arruamentos em falta.------------------------------------------------------Espaço verde junto à escola da Carrapateira, a junta de freguesia, solicitou á Câmara
Municipal de Aljezur, elaborar o referido projecto que engloba a colocação das
máquinas de parque de manutenção física.---------------------------------------------------Ponto 6- EDUCAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------Bolsas de estudo e bolsas de transporte, tendo sido dois alunos desta freguesia,
comtemplados.-----------------------------------------------------------------------------------Ponto 7- PROTEÇÃO CIVIL:-----------------------------------------------------------------Devido às intempéries verificadas no mês de Janeiro, o Sr. Presidente da Junta de
Freguesia, solicitou à Câmara Municipal de Aljezur, um levantamento dos estragos
causados nesta Freguesia, pedido este que foi prontamente efectuado e remetido à
Junta de Freguesia da Bordeira.----------------------------------------------------------------Praia da Bordeira, erosão de parte do areal da praia; danos na estrutura do apoio de
praia existente; destruição de parte do passadiço a sul da praia; destruição total do
passadiço a nascente da praia, junto ao estacionamento.
No porto de pesca do Forno. Acumulação de pedras de vários tamanhos, na zona da
entrada da rampa, que irão dificultar e aumentar o perigo, para as entradas e saídas das
embarcações.-------------------------------------------------------------------------------------O presidente propôs a execução de projecto para a exploração do Quiosque na
Bordeira, propôs ainda fazer o registo do mesmo e pedir a baixada da luz--------------Proposta esta que foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------Protocolo sobre as Rotas Vicentinas, após análise do protocolo, foi deliberado nos
termos efectivos do seu objectivo, a reprovação do referido protocolo visto a Junta não
dispor dos meios humanos para a efectividade do mesmo.---------------------------------Foi proposto pelo presidente a activação dos trilhos temáticos da Freguesia da
Bordeira, após elaboração de projecto.--------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------O presidente informou que foi marcado para o dia dezanove do mês de Fevereiro de
dois mil e quatro, uma reunião com a Câmara Municipal de Aljezur, os Pescadores
profissionais, programa Polis e Junta de Freguesia da Bordeira, que tem como
objectivo o Porto de Pesca do Forno.----------------------------------------------------------Foi contactada a Coordenadora do grupo de estágios da Escola Secundária Júlio
Dantas, no sentido de, no final do ano lectivo ser designado um estagiário da área de
Secretariado, Contabilidade ou informática, para esta Freguesia.

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.----------------------------------------ENCERRAMANTO da reunião. – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo o Senhor
Presidente foi encerrada a reunião, eram vinte e três horas, e se lavrasse a presente ata que eu,
Manuel Seromenho Marreiros, secretário da Junta de freguesia a redigi e subscrevo.------------
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