JUNTA DE FREGUESIA DE MÉRTOLA
Ata nº 1 de 06-01-2021
ATA DA REUNIÃO DO ÓRGÃO
EXECUTIVO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE MÉRTOLA,
REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE
2021

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, compareceram no
Salão Nobre da Junta de Freguesia de Mértola: LUÍS MIGUEL MARTINS MADEIRA
DOS SANTOS e FLÁVIO DAVID RAPOSO VALENTE, nas qualidades de Presidente
e Tesoureiro, respetivamente. ---------------------------------------------------------------------ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se estar presente a maioria dos membros
que compõem o órgão executivo da Junta de Freguesia, foi declarada aberta a reunião
eram dezassete horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------FALTAS: Não compareceu à reunião, por motivos profissionais, a Secretária desta
Junta, NATÁLIA DE ALMEIDA CARDEIRA, tendo a sua falta sido justificada. -------APROVAÇAO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ORGÃO
EXECUTIVO DE 02/12/2021 -------------------------------------------------------------------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 dois do mês de dezembro 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
86.207,52€ dos quais 85.392.62€ respeitam a Operações Orçamentais e 814,90€ a
Operações não orçamentais. ----------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA: Foi presente a correspondência recebida verificando-se que
os registos entrados desde a última reunião até ao dia 31 de dezembro, vão do n.º 325 ao
n.º 356 inclusive e no que se refere à correspondência expedida, os registos vão do n.º
108 ao n. º112 inclusive. ---------------------------------------------------------------------------Foi também presente a correspondência recebida desde o início do ano até à data de
hoje, verificando-se que os registos entrados vão do nº1 ao nº5 inclusive e no que se
refere à correspondência expedida o registo tem o nº 1. --------------------------------------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 final de dezembro que
vão do requerimento nº166 ao nº 172 inclusive. -----------------------------------------------Relativamente aos atestados emitidos desde o início do ano ate à date de hoje foram
presentes para ratificação, os requerimentos de 1 a 3.-----------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou ratificar os respetivos atestados. -----------------PERIODICIDADE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO ÓRGÃO EXECUTIVO:
O executivo deliberou, por unanimidade, que a Junta de Freguesia tenha uma reunião
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pública mensal, e que as referidas reuniões se realizem na primeira 4ª feira de cada mês
pelas dezassete horas e trinta minutos, no Salão Nobre da Junta de Freguesia. -----------Caso esse dia coincida com feriado, passará para o dia útil imediatamente a seguir. -----CONTABILIDADE: -----------------------------------------------------------------------------1ª ALTERAÇAO AO ORÇAMENTO DA DESPESA -----------------------------------Foi presente a 1ª Alteração ao orçamento da despesa para o ano de 2021 da freguesia de
Mértola, que importa tanto no reforço como na anulação no valor de 1.000,00€ (mil
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou aprovar a referida alteração. ----------------------1ª ALTERAÇAO AO PLANO DAS AÇÕES MAIS RELEVANTES ------------------Foi presente a 1ª Alteração ao Plano das Ações Mais Relevantes para o ano de 2021 da
freguesia de Mértola, que importa no reforço e na anulação no valor de 1.000,00€ (mil
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou aprovar a referida alteração. ----------------------CEMITÉRIO DE CORTE GAFO DE CIMA - CONSTRUÇAO DE
CATACUMBAS -----------------------------------------------------------------------------------Dada a necessidade urgente de construção de catacumbas no Cemitério de Corte Gafo
de Cima, o executivo deliberou por unanimidade, proceder à consulta de preços para
aquisição do material de construção necessário e dar início à obra, que irá ser realizada
por administração direta. --------------------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO/SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------1 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
MÉRTOLA -----------------------------------------------------------------------------------------Foi presente um ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Mértola a solicitar o apoio desta autarquia para a aquisição de um Aparelho Respiratório
Isolante de Circuito Aberto - ARICAS, que diz respeito a um material para prestação de
socorro em incêndios urbanos. -------------------------------------------------------------------Ciente da importância deste tipo de aparelhos e da necessidade e lacuna que esta
associação possui neste tipo de equipamento, o executivo por unanimidade deliberou a
atribuição de um subsídio no valor de 1.354,26€ (mil trezentos e cinquenta e quatro
euros e vinte e quatro cêntimos), para aquisição do referido material. ----------------------CEMITÉRIOS: ------------------------------------------------------------------------------------1 – Foi presente o requerimento de Maria Fernanda Revez Gonçalves Palma, residente
em Beja, requerendo a concessão, por venda, da catacumba nº149, no Cemitério de
Corte Gafo de Cima, para depósito dos restos mortais de sua mãe, Maria dos Anjos
Revez Reis, falecida em 09/12/2020, requerimento que já obteve despacho do Senhor
Presidente da Junta em 16 de dezembro de 2020. ----------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente. -----2 - Foi presente o requerimento de Maria José Gonçalves Ribeiro Jacinto, residente em
Corte Sines, requerendo a concessão, por venda, da catacumba nº83, 2º piso, no
Cemitério de Corte Sines, para depósito dos restos mortais de sua mãe, Alice Maria,
falecida em 17/12/2020, requerimento que já obteve despacho do Senhor Presidente da
Junta em 28 de dezembro de 2020. --------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente. -----PAGAMENTOS: Foram presentes para ratificação os pagamentos efetuados desde a
última reunião até ao dia 31 de dezembro que vão da ordem de pagamento n.º 891 ao
nº1012 no total de 25.974,39€. -------------------------------------------------------------------Presentes as ordens de pagamento referentes ao ano de 2021 que vão do nº 1 a 11 no
total de 1.964,75€. -----------------------------------------------------------------------------------
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ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a
reunião eram dezoito 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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