JUNTA DE FREGUESIA DE MÉRTOLA
Ata nº03 de 04-03-2020
ATA DA REUNIÃO DO ÓRGÃO
EXECUTIVO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE MÉRTOLA,
REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE
2020
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 05/02/2020 -------------------------------------------------------------------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 cinco de fevereiro de dois mil e vinte. -----------------------------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
64.712,51€ dos quais 63.178,98€ respeitam a Operações Orçamentais e 1.533,53€ 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 38 ao n.º 70
inclusive e no que se refere à correspondência expedida, os registos vão do n.º 12 ao
nº18 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 nº17 ao nº 40 inclusive. -----------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou ratificar os respetivos atestados. -----------------PESSOAL – PEDIDO DE FÉRIAS -----------------------------------------------------------1 – Foi presente o pedido de férias da Assistente Operacional, Maria Helena Dias
Capelo Martins, requerendo a concessão de 14 dias de férias, para serem gozados nos
períodos de 9 a 13 de março e de 17 a 30 de março do corrente ano. -----------------------O executivo por unanimidade deliberou por unanimidade deferir o respetivo pedido. ---1ª ALTERAÇAO AO ORÇAMENTO DA DESPESA -----------------------------------Foi presente a 1ª Alteração ao orçamento da despesa para o ano de 2020 da freguesia de
Mértola, que importa tanto no reforço como na anulação no valor de 800.00€
(oitocentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou aprovar a referida alteração. ----------------------1ª ALTERAÇAO AO PLANO AÇOES MAIS RELEVANTES ----------------------Foi presente a 1ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2020 da
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freguesia de Mértola, que importa tanto no reforço como na anulação no valor de 300,00
(seiscentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou aprovar a referida alteração. ----------------------1 - APOIO À NATALIDADE - BÉBÉ + -----------------------------------------------------Foram presentes para ratificação os processos nº01 e nº02 de 2020 de candidatura ao
Projeto de Apoio à Natalidade Bebé+, tendo sido atribuído, de acordo com o
Regulamento, o valor de 500,00€, aos seguintes progenitores: ------------------------------- Luis Miguel Palma dos Santos, residente em Corte Gafo de Cima; ------------------------ Rui Miguel Guerreiro Costa, residente em Sapos; -------------------------------------------O executivo deliberou ratificar os apoios monetários atribuídos aos progenitores acima
referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS FITNESS - ZONA
DESPORTIVA DE ALÉM RIO ---------------------------------------------------------------Pelo Senhor Presidente foi dito que, como é do conhecimento de todo o executivo, é
intenção do mesmo a criação de uma zona desportiva em Além Rio, ação que consta em
Plano de Atividades desta Junta de Freguesia para o corrente ano. -------------------------Após procura do melhor local para implantação da referida zona desportiva e depois de
estabelecidos contactos com o Município de Mértola para aconselhamento técnico,
achou-se que o local que reunia melhores condições, era a zona do miradouro daquela
localidade. ------------------------------------------------------------------------------------------Assim, nos termos do artigo 128º do Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, foi
deliberado a consulta de preços para aquisição de equipamentos fitness, bem como
delegar no Senhor Presidente a analise e adjudicação das propostas. -----------------------PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SÉNIOR EM
NAMORADOS ------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da criação de parques seniores na maioria das localidades da Freguesia de
Mértola, o executivo deliberou proceder à consulta de preços para aquisição de mais um
equipamento sénior, uma pedaleira, desta vez para instalação na localidade de
Namorados. ------------------------------------------------------------------------------------------Assim, nos termos do artigo 128º do Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, foi
deliberado a consulta de preços para aquisição do referido equipamentos fitness, bem
como delegar no Senhor Presidente a analise e adjudicação das propostas. ----------------CEMITÉRIOS: ------------------------------------------------------------------------------------1 – Foi presente o requerimento de Maria Amélia Domingos Palma dos Reis, residente
na Moita, freguesia e concelho da Moita, requerendo autorização para a concessão, por
venda, da catacumba nº 127, no Cemitério de Corte Gafo de Cima, para depósitos dos
restos mortais de sua mãe, Francisca Maria da Palma, falecida em 02/03/2020,
requerimento que já obteve despacho do Presidente da Junta em 04 de/03/2020. ---------O executivo por unanimidade deliberou por unanimidade ratificar o respetivo despacho.
2 – Foi presente o requerimento de Diana Filipa da Graça Aleixo, residente em Povoa
de Santa Iria, freguesia de Povoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira,
requerendo autorização para a concessão, por venda, de ossário nº21, 4º piso, no
Cemitério de Corte Gafo de Cima, para depósitos dos restos mortais de Maria Antónia
Silva Graça Aleixo. --------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou por unanimidade deliberar 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 89 ao nº122 no
total de 9.669,39€. -----------------------------------------------------------------------------------
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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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