Junta de Freguesia de Bordeira
Ata nº 9 da Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 14/08/2014
Aos catorze dias do mês de Agosto 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 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- Gestão Financeira-------------------------------------------------------------------------------2- Correspondência recebida----------------------------------------------------------------------3- Consultadoria Finaceira Orçamentos--------------------------------------------------------4- Regulamento de fundos de maneio------------------------------------------------------------5- Processo 02/2014 loja 1 Mercado da Carrapateira-----------------------------------------6- Aquisição de pneus-----------------------------------------------------------------------------7- Animação de Verão----------------------------------------------------------------------------8- Apoio aos Bombeiros Voluntários de Aljezur----------------------------------------------9- Informações--------------------------------------------------------------------------------------10- Informação do Público
Após aprovação da ordem de trabalhos, o Presidente deu inicio á sessão fazendo a
apresentação do mapa de entradas e saídas no âmbito da gestão financeira, que foi apreciado
pelo executivo, ficando anexo a esta acta.------------------------------------------------------------Seguidamente procedeu à apresentação e resumo da correspondência recebida, da qual
Salientamos o oficío recebido da Associação de Defesa do Património Histórico e
Arqueológico de Aljezur (ADPHA) referência 120/2014 datado de 23/07/2014 sobre a
toponímia da freguesia, para atribuição de nome de uma rua. O executivo após apreciação
verificou não ser da sua competência deliberar esta atribuição. Contudo irá colaborar e apoiar
o referido processo. Este ofício fica arquivado em pasta própria.-----------------------------------Recebido outro ofício da Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de
Aljezur (ADPHA) referência 124/2014 datado de 29/07/2014 sobre pequenas obras de
restauro do Povoado Islâmico da Carrapateira. Após apreciação o executivo deliberou por
unanimidade proceder ao solicitado. O oficio fica arquivado em pasta própria.----------------Recebido um e-mail do Grupo de Escuteiros (Agrupamento 1041 Caranguegeira) para
cedência das instalações da antiga Escola Primária da Vilarinha para pernoitar dia 14/08/2014.
O executivo ratificou favoravelmente o despacho do Presidente feito e dirigido por e-mail ao
Grupo.------------------------------------------------------------------------------------------------------Recebido fax do senhor Dufond Bernard. Sobre o conteúdo do fax, o executivo deliberou não
prestar informações sobre o assunto, por não ser da sua competência.----------------------------Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos foram solicitados por parte desta Junta a
diversas empresas propostas de orçamentos para prestação de serviços nas áreas de
consultadoria, contabilidade e financeira, obtendo-se respostas de duas empresas (City Hall e
Alltrain). Após apreciação e análise das duas propostas recebidas o executivo deliberou por
unanimidade aceitar a proposta de orçamento apresentada pela empresa Alltrain, em virtude
de a mesma ser mais viável aos serviços económico-financeiros desta autarquia e a que
oferece melhores condições preço-qualidade. Foi ainda decidido proceder à consulta de

técnicos da empresa, no sentido de fazer os acertos finais da proposta, logo que possivel.-----O presidente fez a apresentação e leitura do Regulamento de Fundos de Maneio, após
apreciação do seu conteúdo por todos os elementos do executivo, foi deliberado por
unanimidade a aprovação do mesmo.------------------------------------------------------------------Processo 02/2014 loja 1 do Mercado da Carrapateira, após apreciação e análise do processo, o
executivo deliberou por unanimidade indeferir a pretensão requerida em oficío datado de 15
de Julho de 2014 apresentado pelo senhor Luís Filipe Paixão.--------------------------------------O secretário apresentou para apreciação propostas de orçamento de duas empresas para
aquisição de pneus, H.P.E. (Humberto Pimentel Esteves) e Auto Santa Maria do Cabo, após
análise das mesmas foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela
H.P.E.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O executivo da Junta foi contactado por um grupo de populares pretendendo realizar uma
pequena animação de Verão na localidade da Bordeira, após apreciação da argumentação
apresentada ao executivo, o mesmo contactou a Câmara Municiapl de Aljezur com a intenção
de viabilizar a referida pretensão. Após esta consulta o executivo deliberou por unanimidade
promover a referida animação.--------------------------------------------------------------------------Após apreciação e análise do pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Aljezur para apoiar o II Campeonato Regional de Salvamento e Desencarceramento do
Algarve e o I Campeonato Regional de Trauma do Algrave, em Aljezur, o executivo desta
Junta deliberou por unanimidade apoiar o evento financeiramente no valor de 100 euros.-----No ponto Informações o Presidente informou o executivo que após reunião com o Vereador do
respectivo pelouro, os arruamentos da Carrapateira terão início no mês de Agosto.Informou
ainda da Carta de Contestação enviada a quem de direito, acerca de um ato médico no Centro
de Saúde de Aljezur aquando do atendimento de um paciente.------------------------------------Foi dada a palavra ao público, não havendo intervenção da 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 trinta 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

