JUNTA DE FREGUESIA DE MÉRTOLA
Ata nº 6 de 05-06-2019
ATA DA REUNIÃO DO ÓRGÃO
EXECUTIVO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE MÉRTOLA,
REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE
2019
Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, compareceram no Salão
Nobre da Junta de Freguesia de Mértola: LUÍS MIGUEL MARTINS MADEIRA DOS
SANTOS, NATÁLIA DE ALMEIDA CARDEIRA e FLÁVIO DAVID RAPOSO
VALENTE, nas qualidades de Presidente, Secretária e Tesoureiro, respetivamente. -----ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se estar presente a totalidade dos membros
que compõem o órgão executivo da Junta de Freguesia, foi declarada aberta a reunião
eram dezassete horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------APROVAÇAO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ORGÃO
EXECUTIVO DE 08/05/2019 -------------------------------------------------------------------Nos termos do nº2, do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, o Senhor Presidente
submeteu a aprovação a ata da reunião ordinária do executivo da Junta de Freguesia de
Mértola realizada no dia oito do mês de maio de dois mil e dezanove. ---------------------O executivo deliberou por unanimidade aprovar a ata. ---------------------------------------BALANCETE: Foi presente, para conhecimento, o balancete referente ao dia de hoje,
verificando-se que o Saldo para o dia seguinte (Total de disponibilidades) é de
33.551,96€ dos quais 32.621,17€ respeitam a Operações Orçamentais e 930,79€ a
Operações não orçamentais. ----------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA: Foi presente a correspondência recebida verificando-se que
os registos entrados desde a última reunião até ao dia de hoje, vão do n.º 157 ao n.º 203
inclusive e no que se refere à correspondência expedida, os registos vão do n.º 53 ao
n.º62 inclusive. --------------------------------------------------------------------------------------EMISSÃO DE ATESTADOS: Nos termos do art.º 16º, nº 1, alínea rr), conjugado com
o art.º 18º, nº 1 alínea l) da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, foram presentes para
ratificação os atestados emitidos desde a última reunião até ao dia de hoje que vão do
requerimento nº89 ao nº 108 inclusive. ----------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou ratificar os respetivos atestados. -----------------PESSOAL – PEDIDO DE FÉRIAS -----------------------------------------------------------1 – Foi presente o pedido de férias da Técnica Superior, Ana Patrícia Anacleto
Candeias, requerendo a concessão de 2 dias de férias, para serem gozados no período de
11 a 14 de junho. -----------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou por unanimidade deferir o respetivo pedido. ---2 - Foi presente o pedido de férias da Assistente Técnica, Maria da Glória Marques
Lourenço Martins, requerendo a concessão de 4 dias de férias, para serem gozados no
período de 17 a 21 de junho. ----------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou por unanimidade deferir o respetivo pedido. ---3 – Foi presente o pedido de férias da Assistente Técnica, Marta Lígia de Almeida Belo,
requerendo a concessão de 10 dias de férias, para serem gozados no período de 01 a 12
de julho. ----------------------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou por unanimidade deferir o respetivo pedido. ----
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PROCESSO DE AQUISIÇÃO – EQUIPAMENTO SÉNIORES -----------------------Depois de efetuada uma consulta de preços, que se apresenta na reunião, o executivo
deliberou por unanimidade a aquisição de dois equipamentos séniores, duas pedaleiras,
no valor de 1567,22€ (mil quinhentos e sessenta e sete euros e vinte e dois cêntimos)
para colocação nas localidades de Brites Gomes e Quintã. -----------------------------------ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS ---------------------------------------UM VERÃO COM CULTURA 2019 ---------------------------------------------------------À semelhança do ano anterior, o executivo da Junta de Freguesia de Mértola pretende
promover, entre julho e setembro, a iniciativa «Um verão com cultura», que inclui
espetáculos, caminhadas e atividades para as crianças da sede de freguesia. --------------O executivo deliberou por unanimidade assumir todos os encargos com a realização de
todas as iniciativas, bem como delegar no Presidente da Junta a realização dos
respetivos contactos e aprovar o programa de atividades. ------------------------------------AÇÃO SOCIAL – PROJETO APOIO Á NATALIDADE BEBÉ + --------------------1 – Foi presente, para ratificação, o processo nº01/2019 de Apoio à Natalidade, onde foi
atribuído um apoio monetário à requerente Mónica Sofia Jacob da Palma, residente em
Fernandes, pelo nascimento do seu filho, João pedro Jacob Palma Anastácio. ------------O executivo deliberou por unanimidade deliberar a respetiva atribuição. -----------------ASSOCIATIVISMO/PEDIDOS DE APOIO ------------------------------------------------1 – ASSOCIAÇÃO JUNTOS PARA DINAMIZAR ---------------------------------------Foi presente um e-mail da Associação Juntos para Dinamizar, de Corte Gafo de Cima, a
solicitar o apoio desta autarquia para a organização das suas festas de verão,
nomeadamente limpeza e pintura da zona envolvente da sede da Associação, onde se
realiza o evento. ------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou por unanimidade a atribuição de um subsídio no valor de 250,00€
(duzentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------2 – G.A.J.A – GRUPO ATIVO DE JOVENS ANIMADOS ------------------------------Foi presente um e-mail do Grupo Ativo de Jovens Animados, de Corte Sines, a solicitar
o apoio financeiro desta Junta de Freguesia para organização das festas de verão que
terão lugar nos dias 23,24 e 25 de Agosto. ------------------------------------------------------O executivo deliberou por unanimidade a atribuição de um subsídio no valor de 250,00€
(duzentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------3 – CENTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO REPUBLICANO DE CORVOS ------Foi presente um e-mail do Centro de Confraternização Republicano de Corvos, a
solicitar o apoio financeiro desta Junta de Freguesia para organização das festas de
verão daquela localidade. --------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou por unanimidade a atribuição de um subsídio no valor de 250,00€
(duzentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------4 – C.I.R.F – CENTRO DE INSTRUÇÃO RECREIO FERNANDENSE ------------O executivo deliberou por unanimidade a atribuição ao Centro de Instrução e Recreio
Fernandense de um subsídio no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), para
apoio financeiro à organização das festas de verão daquela localidade. --------------------5 – GRUPO MUSICAL TERRA BELA ------------------------------------------------------O executivo deliberou por unanimidade a atribuição de um subsídio no valor de 250,00€
para apoio às despesas correntes do grupo. -----------------------------------------------------6 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA LOMBARDENSE ----------------------------------Foi presente um pedido de apoio da Associação Recreativa Lombardense a solicitar o
apoio financeiro desta Junta de Freguesia para fazer face ás despesas inerentes com a
adaptação da arrecadação da capela, a cozinha, nomeadamente construção de lava louça
e aquisição de termoacumulador. -----------------------------------------------------------------
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O executivo por unanimidade deliberou atribuição de um subsídio no valor de 325,00€
(valor baseado em orçamento solicitado), para aquisição do material necessário ao
investimento. ----------------------------------------------------------------------------------------CEMITÉRIOS: ------------------------------------------------------------------------------------1- Foi presente o requerimento de Maria das Dores Palma Cesário, residente em Corte
Sines, requerendo a concessão, por venda, de uma catacumba, para depósito dos restos
mortais de sua filha, Sílvia dos Anjos Palma Cesário, no Cemitério de Corte Sines,
falecida em 16/05/2019, requerimento que já obteve despacho do Presidente da Junta de
28/05/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou ratificar a decisão do Senhor Presidente o
pedido. -----------------------------------------------------------------------------------------------2- Foi presente o requerimento de Ana Maria Rodrigues Afonso, residente em Faro,
requerendo a concessão, por venda, da catacumba nº69, para depósito dos restos mortais
de sua tia, Custódia Ribeiro Rodrigues, no Cemitério de Corte Sines, falecida em
02/05/2019, requerimento que já obteve despacho do Presidente da Junta de 10/05/2019.
O executivo por unanimidade deliberou ratificar a decisão do Senhor Presidente o
pedido. -----------------------------------------------------------------------------------------------PAGAMENTOS: Foram presentes para ratificação os pagamentos efetuados desde a
última reunião até ao dia de hoje que vão da ordem de pagamento n.º 448 ao nº548 no
total de 21.586,98€. --------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a
reunião eram dezanove horas dela se lavrando a presente ata que depois de lida foi
aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------E, eu, ____________________________, Técnica Superior da Junta de Freguesia, a
redigi, subscrevo e assino. -------------------------------------------------------------------------_____________________________
_____________________________
______________________________
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