JUNTA DE FREGUESIA DE MÉRTOLA
Ata nº09 de 02-12-2020
ATA DA REUNIÃO DO ÓRGÃO
EXECUTIVO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE MÉRTOLA,
REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO
DE 2020

Aos dois dias do mês de dezembro 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 04/11/2020 -------------------------------------------------------------------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 quatro de novembro 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
109.039,57€ dos quais 106.537,23€ respeitam a Operações Orçamentais e 2.502,34€ 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 234 ao n.º 324
inclusive e no que se refere à correspondência expedida, os registos vão do n.º 89 ao
nº108 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 nº 106 ao nº 165 inclusive. -------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou ratificar os respetivos atestados. -----------------PESSOAL ------------------------------------------------------------------------------------------1 - MAPA DE PESSOAL PARA 2021 -------------------------------------------------------Foi presente o mapa de pessoal para o ano de 2021 que contém os postos de trabalho
considerados necessários ao desenvolvimento da freguesia. ---------------------------------O executivo por unanimidade deliberou aprovar o mapa de pessoal para 2021 e
submetê-lo à próxima Assembleia de Freguesia para aprovação, nos termos do nº 3 do
Decreto-lei nº 209/2009 de 3 de Setembro. -----------------------------------------------------2- PEDIDO DE FÉRIAS – Foi presente o pedido de férias da Assistente Operacional,
Maria Helena Dias Capelo Martins, requerendo a concessão de 9 dias de férias a serem
gozados nos períodos de 4 de dezembro e de 9 a 18 de dezembro do corrente ano. ------O executivo por unanimidade deliberou por unanimidade deferir o respetivo pedido. ----
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APROVAÇÃO DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2021 -----------------------------1 - OPÇÕES DO PLANO PARA 2021 -----------------------------------------------------Foi presente a proposta das Opções do Plano para 2021 que totalizam o valor de
102.537,74€. ----------------------------------------------------------------------------------------Daquele documento fazem parte o Plano Plurianual de Investimentos que importa em
66.152,74€ e ainda o Plano das Ações Mais Relevantes que totaliza o valor de
36.385,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou aprovar a proposta e nos termos da alínea a),
nº1, art. º16 da Lei nº75/2013 de 12 de Setembro, submetê-la à aprovação da
Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------2 – ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA 2021 ------------------------------------Foi presente a proposta de Orçamento da Receita e Despesa para 2021, no total de
328.630,35€ assim distribuído: -------------------------------------------------------------------RECEITA CORRENTE: 290.547,61€-----------------------------------------------------------RECEITA DE CAPITAL: 38.082,74€-----------------------------------------------------------OUTRAS RECEITAS: 0,00€ ---------------------------------------------------------------------TOTAL: 328.630,35€------------------------------------------------------------------------------DESPESA CORRENTE: 260.477,61€-----------------------------------------------------------DESPESA DE CAPITAL: 68.152,74€-----------------------------------------------------------TOTAL: 328.630,35€------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou aprovar a proposta e, nos termos da alínea a),
nº1, art.º16 da Lei nº75/2013 de 12 de Setembro, e submetê-la à aprovação da
Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------PROJETO BAIRROS SAUDÁVEIS – PARCERIAS LOCAIS -------------------------Pelo Senhor Presidente foi dito, como é do conhecimento de todo o executivo, o
Programa Bairros Saudáveis é um programa público, de natureza participativa, que visa
a melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida em territórios
vulneráveis. É um programa de pequenas intervenções, através do apoio a projetos
apresentados por associações, coletividades, organizações não governamentais,
movimentos cívicos e organizações de moradores, em articulação com as autarquias, as
autoridades de saúde ou demais entidades públicas. Pretende sobretudo dar algum
poder, no sentido de “poder fazer”, a comunidades residentes e pessoas ou organizações
intervenientes em territórios vulneráveis. -------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou que, foi convidado por duas entidades, no sentido desta
Junta de Freguesia de Mértola ser parceira nas candidaturas apresentadas pelas mesmas,
tendo aceite, de acordo com conversas estabelecidas na altura, decisão que aceita para
ratificação. -------------------------------------------------------------------------------------------A Freguesia de Mértola tornou-se entidade parceira dos seguintes projetos candidatados
ao Programa Bairros Saudáveis, subscrevendo as candidaturas apresentadas e aceitando
desempenhar cm diligência, o papel que lhe cabe na respetiva parceria: -------------------1 - JARDINS TERAPÊUTICOS – QUEM PLANTA SEUS MALES ESPANTAM!O Projeto Jardins Terapêuticos, tem como entidade promotora a Associação Terra
Sintrópica de Mértola e apresenta-se como um projeto piloto de mitigação para a falta
de sociabilidade, isolamento social e passividade da população sénior, agravadas pelas
medidas de confinamento e distanciamento social impostas pela pandemia COVID. Em
cada “monte” das várias freguesias do concelho (locais a definir posteriormente),
propõe-se o desafio de requalificar paisagisticamente uma zona de jardim, um canteiro
ou uma rua com recurso a plantas, flores e arvores, preferencialmente autóctones e com
propriedades terapêuticas reconhecidas pela comunidade local. ------------------------------
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2 - VIVAVIDA NO CENTRO HISTÓRICO DE MÉRTOLA E ALÉM RIO --------O projeto Vivavida no Centro Histórico de Mértola e Além Rio, tem como entidade
promotora a Santa Casa da Misericórdia de Mértola e tem como objetivo a melhoria das
condições e qualidade de vida dos moradores carenciados e mais frágeis do Centro
Histórico da Vila de Mértola e Além Rio. ------------------------------------------------------O projeto irá incidir na criação de melhores condições de mobilidade daquele estrato
populacional, combate ao isolamento, solidão e exclusão, acessibilidades, reforço de
relações de vizinhança e participação cívica, adaptação e reabilitação de espaço público,
promoção do voluntariado e dinamização da cidadania ambiental ativa. -------------------Para além da Junta de Freguesia de Mértola, este projeto conta com a parceria do
Nucleo de Voluntariado de Mértola, Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntarios de Mértola, do Centro de Saúde, da Camara Municipal e da Fundação
Francisco Pulido Valente. -------------------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento dos processos acima descritos e deliberou, por
unanimidade, ratificar todas as decisões tomadas pelo Senhor Presidente, no decorrer da
instrução da candidatura. --------------------------------------------------------------------------ASSOCIATIVISMO/APOIO -------------------------------------------------------------------1 – CLUBE NÁUTICO DE MÉRTOLA -----------------------------------------------------Foi presente um email do Clube Náutico de Mértola solicitar o apoio financeiro desta
Junta para fazer face às despesas de investimento da associação. ---------------------------O executivo por unanimidade deliberou apoiar a referida associação através da
atribuição de um subsídio no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros). -------------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 795 ao nº890 no
total de 24.859,10€. --------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a
reunião eram dezanove horas e trinta minutos 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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