Junta de Freguesia de Bordeira
Acta nº 4 da Reunião ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 21/03/2014
Aos vinte e um dias do mês de Março 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, foi proposto pelo presidente a seguinte ordem de
trabalhos, que foi aprovada pelos presentes:-------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:------------------------------------------------------------------1- Gestão Financeira----------------------------------------------------------------------2- Recursos Humanos---------------------------------------------------------------------3- Acão Social------------------------------------------------------------------------------4- Ambiente--------------------------------------------------------------------------------5- Desenvolvimento----------------------------------------------------------------------6- Equipamento Urbano------------------------------------------------------------------7- Cultura, Tempos Livres e Desporto-------------------------------------------------8- Informações----------------------------------------------------------------------------9- Outros Assuntos-----------------------------------------------------------------------O presidente apresentou o mapa de fluxos financeiros para apreciação, este mapa fica
anexo à presente acta.---------------------------------------------------------------------------De seguida fez a apresentação do quadro de pessoal, chamando a atenção para os
aspectos mais pertinentes do mesmo. Colocado a votação foi aprovado por
unanimidade. Este documento fica arquivado em pasta própria.--------------------------No ponto Recursos Humanos deu informações sobre o funcionamento da prevenção e
segurança e leu um orçamento apresentado pela empresa CENTRO – K, este está
arquivado em pasta própria. Ainda neste ponto fez a leitura do pedido de parecer
prévio para a prestação de serviços (serviço de prevenção e segurança no trabalho)
favorável, para aquisição de um serviço de prevenção e segurança no trabalho. Após
apreciação do executivo foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------Relativamente ao ponto Ação Social o presidente apresentou o Protocolo para o
desenvolvimento do programa de actividades para a terceira idade, no âmbito da
agenda Sénior- “ Programa Feliz Idade”, a celebrar entre a Câmara Municipal de
Aljezur, Junta de Freguesia de Aljezur e Junta de Freguesia da Bordeira. Depois de
breve apreciação do mesmo foi deliberado pelo executivo a sua aprovação, por
unanimidade. Cópia deste documento ficará arquivada em pasta própria.-----------------

Ainda no mesmo ponto e em seguimento fez a apresentação do projecto” Feliz Idade”,
proposto pela professora Isabel Serrão, explicando globalmente os aspectos a ter em
conta na sua implementação. O executivo deliberou por unanimidade apoiar este
projecto e coloca-lo em prática logo que possível. Este projecto funcionará em
parceria com a Câmara Municipal de Aljezur, Junta de Freguesia de Aljezur e Junta de
Freguesia da Bordeira.--------------------------------------------------------------------------De seguida foi apresentada a questão da aquisição de medicamentos para os residentes
da Vilarinha, Carrapateira e Bordeira, em virtude da farmácia de Aljezur se encontrar
actualmente encerrada e os utentes destas localidades não terem acesso a transporte
público regular. Neste sentido foi decidido pelo executivo disponibilizar transporte
para deslocar os utentes, após as consultas no Centro de Saúde de Aljezur, ao Rogil
para aquisição dos respectivos medicamentos, até ser garantido a reposição de
abastecimento em Aljezur.---------------------------------------------------------------------Ainda neste ponto da ordem de trabalhos foi deliberado a marcação para o dia dezoito
de Abril o Passeio dos Seniores desta Freguesia a Alcoutim, da responsabilidade da
Câmara Municipal de Aljezur.-----------------------------------------------------------------No ponto sobre Ambiente foi proposto a marcação de ações de sensibilização e
limpeza de praia e a replantação dos jardins da Freguesia. Neste sentido a Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal, irão informar a convidar as entidades competentes,
bem como apelar aos residentes e turistas para participarem na campanha de limpeza
de praia. Também a Junta de Freguesia apelará à população local para participar na
replantação de jardins locais.-------------------------------------------------------------------Ambas as acções foram aprovadas por unanimidade.--------------------------------------Relativamente ao desenvolvimento foram prestadas informações do contato havido
com o Presidente da Região de Turismo do Algarve, nomeadamente acerca dos trilhos
existentes na Freguesia e da Rota Vicentina. Decidido apoiar dentro do possível a Rota
e promover e ativar os trilhos. Decidido ainda avançar em parceria com a Câmara
Municipal de Aljezur, a recuperação do edifício da antiga Escola Primária da
Vilarinha, distribuindo tarefas entre os membros da Junta. Assim o Presidente da
estratégia, reuniões e contactos. O Secretário marcação da rota e organização das
mesmas. Tesoureiro coordenará o projecto, integrando um grupo que prevê ainda a
participação dos membros da Assembleia Natércia Pires e Sílvia Domingos.----------Entrando no ponto Equipamento Urbano o presidente fez um relato da situação de uma
loja, localizada junto ao mercado da Carrapateira. Neste sentido informou sobre o que
vem sendo feito para resolução da situação, tendo sido para o efeito aberto o processo
zero dois barra dois mil e catorze. Neste contexto leu duas cartas enviadas pala Junta
de Freguesia ao actual utente da loja, alertando-o para o incumprimento de algumas
normas, tendo recebido uma carta com resposta desta.-------------------------------------Em virtude do carácter delicado e algo litigioso da situação foi decidido enviar o
processo para os serviços jurídicos da Câmara Municipal de Aljezur e aguardar
parecer destes sobre o assunto.-----------------------------------------------------------------No ponto Cultura, tempos Livres e Desporto, o presidente deu informações sobre uma
prova de Surf, integrada no Campeonato Nacional que vai ter lugar na Praia do Amado
dias seis e sete de Junho, da competência da liga e organização pela Via Moche.-----Foi deliberado pelo executivo que a Junta de Freguesia dará o seu apoio ao evento e
contribuirá para o mesmo através da limpeza de toda a zona envolvente.---------------Ainda neste ponto foi recebida uma carta do Clube Cultural e Recreativo os Amigos da
Carrapateira solicitando apoio logístico para as festas tradicionais. Foi deliberado,
prestar esse apoio, à semelhança de anos anteriores.---------------------------------------No ponto Informações foram dadas as seguintes pelo Presidente:-------------------------

- Presença e participação da Junta de Freguesia na sessão de apresentação pela
Associação Rota Vicentina na BTL de Lisboa da actual situação da Rota.--------------- Presença e participação em outras acções na BTL.-----------------------------------------Algumas informações sobre o concurso de fotografia previsto para Abril, Maio,
Junho.----------------------------------------------------------------------------------------------Pedido do residente na Carrapateira Diamantino Rosendo para construção de um
passadiço de acesso à casa onde reside a mãe.-----------------------------------------------No ponto Outros Assuntos, o presidente informou que a residente Hilde Van
Hemelrijck solicitou a cedência do espaço da antiga Escola Primária da Carrapateira
para um evento, mas como esta é propriedade da Câmara Municipal de Aljezur, o
mesmo foi enviado para esta entidade. Esta entidade indeferiu o pedido em virtude do
espaço não se encontrar em condições para a realização do mesmo.---------------------Finalmente foi apresentado pelo tesoureiro um movimento financeiro o qual foi
aprovado por unanimidade. Este documento ficará anexo a esta ata.---------------------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 quarenta e cinco minutos, e se
lavrasse a presente ata que eu, Manuel Seromenho Marreiros, secretário da Junta de freguesia
a redigi e subscrevo.---------------------------------------------------------------------------------------
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