Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 7 da Reunião ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 11/06/2014
Aos onze dias do mês de Junho 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------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:--------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:-------------------------------------------------------------------------1- Mapa de Fluxo Financeiro------------------------------------------------------------------2- Alteração ao orçamento das despesas---------------------------------------------------------3- Orçamento reparação de telhado do centro de Dia na Bordeira e Igreja da
Bordeira------------------------------------------------------------------------------------------4- Proposta de Contrato de Delegação de Competências------------------------------------5- Informação--------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos o presidente apresentou o mapa de fluxo
financeiros, o executivo tomou conhecimento e o mesmo ficará anexo a esta ata. A alteração
ao orçamento das despesas, foi posto á aprovação e votação, o qual foi aprovado por maioria,
e arquivado em pasta própria.--------------------------------------------------------------------------De seguida o presidente da Junta apresentou orçamento do senhor António José Lourenço,
para a reparação do telhado no Centro de Dia na Bordeira, no valor de onze mil e quinhentos
euros, (11.500.00), o referido documento depois de analisado, fica arquivado em pasta
própria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi também apresentado pelo senhor António José Lourenço, orçamento referente a obras a
realizar na Igreja da Bordeira, apresentado um valor de treze mil e cem euros, (13.100.00)
após sua análise fica arquivado em pasta própria.-----------------------------------------------------Pelo presidente foi apresentado a proposta de delegação de competências entre a Junta de
freguesia e a Câmara Municipal de Aljezur, apreciado e discutido, foi posto a votação sendo
aprovado por maioria, o referido documento será remetido a Assembleia de Freguesia para sua
aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------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.-----------Aprovada em
/
/

O Presidente da Junta
O secretario
O tesoureiro

