Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 2 da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 11/02/2015
Aos onze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, 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 dos 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:--------------ORDEM DE TRABALHOS---------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------1- Assuntos de interesse da Freguesia---------------------------------------------------------2- Informações-------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA--------------------------------------------------------------------1- Gestão Financeira-----------------------------------------------------------------------------1.1 – Controle Orçamental das Receitas e Despesas----------------------------------------2- RECURSOS HUMANOS-------------------------------------------------------------------2.1 –Programa PROTEL ------------------------------------------------------------------------2.2 – Candidatura ao Programa de Inserção + (IEFP)------------------------------------2.3 – Tolerância de Ponto------------------------------------------------------------------------2.4 – Contrato com a Firma CENTRO K----------------------------------------------------3- Expediente---------------------------------------------------------------------------------------3.1 – Moção da Assembleia Municipal de Lagos
3.2 – Email da ANAFRE--------------------------------------------------------------------------3.3 – Email da Associação Rota Vicentina----------------------------------------------------3.4 – Email do Movimento 1º de Dezembro---------------------------------------------------4 – Processo 2/2014, Loja 1 Mercado da Carrapateira--------------------------------------5 - Pedido de Apoio da Juventude Clube Aljezurense-------------------------------------6 – Obras no Cemitério----------------------------------------------------------------------------7 – Parque Automóvel-----------------------------------------------------------------------------7.1 – Aquisição de Pneus para o camião-------------------------------------------------------8 – Aquisição de Fardamento e Equipamento-------------------------------------------------9 – Período aberto ao Público---------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------1 – ASSUNTOS DO INTERESSE DA FREGUESIA, neste ponto o Presidente começou por
prestar informações sobre as diligências feitas, no sentido da identificação e responsabilidade
das obras a decorrer na zona da ribeira da Carrapateira. Neste sentido informou ter sido
abordado e questionado por residentes desta Freguesia sobre as referidas obras.----------------Neste contexto deslocou-se ao local, onde conseguiu o contato da firma responsável pela
execução das obras em questão. De seguida contactou telefonicamente a firma a fim de obter a
informação da entidade responsável pela execução deste projeto. Obteve a informação que a
entidade responsável é o POLIS LITORAL SUDOESTE.----------------------------------------Após esta informação foi contatado o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Aljezur com o
objetivo de conseguir mais informações sobre o referido projeto. Este referiu não ter toda

informação suficiente, sobre as questões apresentadas. Nesta sequência o Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Aljezur, entrou em contato com responsáveis do POLIS LITORAL
SUDOESTE a fim de recolher toda a informação sobre a execução deste projeto.--------------Tendo em conta estes factos e sentindo total desrespeito perante esta instituição no que diz
respeito à informação necessária e relevante para esclarecimento público aos seus fregueses, o
executivo desta Freguesia deliberou por unanimidade apresentar por escrito aos responsáveis
do POLIS LITORAL SUDOESTE a contestação perante os factos mencionados
anteriormente. Mais se acrescenta que futuramente incidentes desta natureza, não deverão ter
lugar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2 – INFORMAÇÕES--------------------------------------------------------------------O Presidente informou que já se encontra ao serviço desta autarquia o elemento
selecionado através da candidatura feita ao I:E:F:P. Este elemento estará ao serviço da
mesma como assistente operacional até Abril do corrente ano.---------------------------- Informou também que já foi aberta uma conta corrente na Caixa Agrícola de Aljezur,
dando cumprimento ao acordo estabelecido entre esta Freguesia e a referida
instituição, a fim de proceder à instalação de uma Caixa Multibanco (ATM) sito na
Carrapateira.--------------------------------------------------------------------------------------- De seguida informou que se iniciaram esta semana as aulas de ginástica, no âmbito
da ocupação de tempos livres (O.T.L), promovido pela Câmara Municipal de Aljezur
em colaboração com esta Junta de freguesia. Estas aulas efetuar-se-ão na sala
polivalente do Clube Cultural e Recreativo os Amigos da Carrapateira (CCRAC).----- Dando continuidade às informações referiu que teve um primeiro contacto com o
vereador responsável pelas comemorações do vinte cinco de Abril, que terão lugar na
Freguesia da Bordeira; com este primeiro contato pretende-se iniciar a programação
dos eventos a realizar, bem como outros contatos para futuros intercâmbios.----------- Referiu ter sido contatado pelos serviços da Câmara Municipal de Aljezur a fim de
agendar o transporte para o passeio de Páscoa dos Seniores. Em virtude do período
disponibilizado pela Câmara Municipal ter de coincidir com o período de férias
escolares dos alunos, propõe-se agendar com a Câmara municipal o dia trinta e um de
Março de dois mil e quinze.-------------------------------------------------------------------- Informou que decorre a limpeza de arvoredo e bermas ao longo da Estrada Municipal
268, não estando ainda prevista a data da sua conclusão.----------------------------------- Por último informou que o representante eleito das Freguesias do município de
Aljezur para o Concelho Geral da Rota Vicentina foi o Presidente da Junta de
Freguesia da Bordeira. Facto este que muito honra esta Freguesia.----------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA-----------------------------------------------------------1- Gestão Financeira-----------------------------------------------------------------------1.1- Controle Orçamental das receitas e despesas------------------------------------ Relativamente ao controlo orçamental das receitas e despesas, foram apresentados os
respetivos mapas, o executivo tomou conhecimento dos mesmos. Ficam anexos a esta
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------2- RECURSOS HUMANOS--------------------------------------------------------------2.1 – Programa PROTEL------------------------------------------------------------------- O Presidente informou, que no âmbito das suas competências que já se encontram
preenchidas as duas vagas de assistentes operacionais, em cumprimento da
deliberação
da
última
reunião
do
executivo.----------------------------------------------------------------Propõe ainda que no início das inscrições para a segunda fase do programa PROTEL
esta Freguesia recorra ao referido programa para preenchimento de futuras
necessidades, no mínimo quatro a cinco elementos.----------------------------------------Esta proposta foi aprovada por unanimidade pelo executivo.-----------------------------2.2 – Candidatura ao programa Inserção+ (I.E.F.P)-------------------------------------

- O Presidente informou que já foi apresentada ao I:E:F:P a primeira candidatura à
bolsa do RSI, esperando que na próxima semana seja apresentada a segunda no
cumprimento da deliberação da última reunião do executivo.-----------------------------2.3 – TOLERÂNCIA DE PONTO--------------------------------------------------------- Após auscultação junto da Câmara Municipal de Aljezur e restantes Freguesias do
Concelho, foi consensual dar tolerância de ponto aos funcionários no dia dezassete de
Fevereiro dia de Carnaval. Este executivo delibera por unanimidade dar tolerância de
ponto no dia dezassete de Fevereiro de dois mil e quinze.---------------------------------2.4 – Contrato com a Firma Centro-K----------------------------------------------------- O executivo desta junta de Freguesia delibera por unanimidade renovar por mais um
ano o contrato nº trinta mil setecentos e sessenta e sete datado de um de Abril de dois
mil e catorze com a Firma Centro-K no valor total de cento e noventa oito euros e vinte
e três cêntimos ( 198.23€). referente a medicina no trabalho e avaliação de riscos, no
âmbito da prestação de serviços de segurança e higiene no trabalho.--------------------3- EXPEDIENTE-----------------------------------------------------------------------------3.1 – Moção da Assembleia Municipal de Lagos----------------------------------------- Foi recebido da Assembleia Municipal de Lagos uma moção datada de vinte e três do
um de dois mil e quinze, Versando o assunto “Em defesa da água como direito humano
fundamental e serviço público essencial”, aprovada por unanimidade, na primeira
reunião da sessão ordinária de Dezembro de dois mil e catorze, realizada no dia
dezassete de Dezembro de dois mil e catorze.------------------------------------------O executivo desta Junta solidariza-se com as deliberações apresentadas nesta moção
no sentido da defesa do direito público à água. O conteúdo deste ponto da ordem de
trabalhos será transmitido ao senhor Presidente da Assembleia Municipal de lagos. A
mesma ficará arquivada em pasta própria.---------------------------------------------------3.2- E-mail da ANAFRE---------------------------------------------------------------------- Foi recebido pelos serviços desta autarquia e-mail datado de trinta do um de dois mil
e quinze com o assunto, “Alteração de contrato – Delegação da ANAFRE de Faro”, o
Executivo tomou conhecimento do mesmo.-------------------------------------------------3.3 – E-mail da Associação Rota Vicentina-----------------------------------------------Foi recebido pelos serviços desta autarquia o e-mail datado de dois do dois de dois
mil e quinze com o assunto lista dos membros do Concelho Geral da Associação Rota
Vicentina. O executivo tomou conhecimento do mesmo.----------------------------------3.4 – E-mail do Movimento 1ª Dezembro-------------------------------------------------- Recebido email do Movimento 1º de Dezembro com o assunto “Abaixo assinado
para a Restauração do Feriado Nacional 1º de dezembro. O executivo após apreciação
deliberou por unanimidade retirar o presente assunto da ordem de trabalhos, por não se
enquadrar no âmbito das suas competências.--------------------------------------------4 – PROCESSO DOIS BARRA DOIS MIL E CATORZE LOJA UM MERCADO
DA CARRAPATEIRA.------------------------------------------------------------------------- O sócio gerente da Firma Atlantilândia Mediações Imobiliárias Lda, procedeu à
devolução da loja numero um do mercado da Carrapateira, dando cumprimento à
deliberação através da notificação enviada por esta Junta de Freguesia.-----------------O executivo irá ponderar todas as possibilidades para usufruto do referido espaço.---5Pedido
de
Apoio
do
Juventude
Clube
Aljezurense-------------------------------------Foi recebido do Juventude Clube
Aljezurense uma carta datada de catorze do um de dois mil e quinze com o assunto
“Pedido de Apoio Financeiro” o executivo deliberou indeferir o respetivo pedido, por
o mesmo não ir ao encontro do capitulo dois do Regulamento de “Ação Social e
Atribuição de Subsídios e Entidades que Prossigam Fins de Interesse Público” na
Freguesia.-----------------------------------------

Deste conteúdo será dada informação ao requerente de acordo com o artigo catorze
apresentação e prazo de entrega dos pedido e artigo quinze instrução dos pedidos, de
acordo com as alíneas a), b), c), d), e), f), g), do ponto número um.---------------------6- OBRAS NO CEMITÉRIO--------------------------------------------------------------- Foi apresentado pelo Secretário a proposta para orçamentos de aquisição de um novo
portão, bem como melhoramentos na rampa de acesso. Após a análise e discussão da
proposta o executivo deliberou por unanimidade aprovar a mesma, bem como solicitar
orçamentos para a referida obra.---------------------------------------------------------------7 – PARQUE AUTOMOVEL---------------------------------------------------------------Após deteção do estado de desgaste dos pneus da viatura com a matricula 24-90-UX,
ligeiro misto o responsável pelo equipamento propõe ao executivo o pedido de
orçamentos para aquisição de pneus para esta viatura. O executivo deliberou por
unanimidade aprovar a presente proposta.---------------------------------------------------8 – AQUISIÇÂO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO--------------------------- Verificando-se alguma falta de fardamento e outros equipamentos para a atividade
do pessoal, o executivo deliberou por unanimidade a aquisição de novos fardamentos
para os funcionários. Em relação ao equipamento, a aquisição de equipamento de
proteção para os funcionários. Com a brevidade possível realizar-se-á á auscultação ao
mercado para as referidas aquisições.-----------------------------------------------------9- PERÍODO ABERTO AO PÚBLICO---------------------------------------------------- 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, o
executivo 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 11/02/2015
O Presidente da Junta
O secretário
O tesoureiro

