JUNTA DE FREGUESIA DE MÉRTOLA
Ata nº 04 de 06-04-2022
ATA DA REUNIÃO DO ÓRGÃO
EXECUTIVO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE MÉRTOLA,
REALIZADA EM 06 DE ABRIL
DE 2022

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, compareceram na Sala
das Reuniões da Junta de Freguesia de Mértola os senhores: MARIA FERNANDA
VERÍSSIMO TEIXEIRA CAVACO, CLOTILDE DE FÁTIMA DA PAZ
BERNARDINO FERREIRA GRAZINA e OSVALDO CIPRIANO MESTRE
RODRIGUES, 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 dezoito horas. ---------------------------------------------------------------------------------APROVAÇAO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ORGÃO
EXECUTIVO DE 02/03/2022 -------------------------------------------------------------------Nos termos do nº2, do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, a Senhora
Presidente submeteu para aprovação a ata da reunião de executivo da Junta de Freguesia
de Mértola realizada no dia dois do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. ----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
101.029,79€ dos quais 111.161,49€ respeitam a Operações Orçamentais. -----------------CORRESPONDÊNCIA: Foi presente a correspondência recebida verificando-se que
os registos entrados desde a última reunião até à data de hoje, vão do nº55 ao nº95
inclusive e no que se refere à correspondência expedida vão do nº13 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 do nº16 ao nº23, emitidos desde a última reunião até à data de
hoje. --------------------------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou ratificar os respetivos atestados. -----------------PESSOAL –-----------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DO MAPA DE FÉRIAS 2022 ------------------------------------------Foi presente o mapa anual de férias dos funcionários ao serviço na autarquia para o ano
corrente. ----------------------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou aprovar o respetivo mapa. -------------------------CONTABILIDADE: -----------------------------------------------------------------------------1 - 2ª ALTERAÇAO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA ANO 2022 ---------Foi presente a 2ª Alteração ao Orçamento da Despesa para o ano de 2022 da freguesia e
concelho de Mértola, que importa tanto no reforço como na anulação no valor de
250,00€ (duzentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------------------O executivo deliberou por unanimidade aprovar a referida alteração. -----------------------
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2 - RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTA DE GERÊNCIA 2021 ---------------------No exercício do ano 2021 foi dado cumprimento ao disposto no Art. 114º da Lei
nº2/2020 de 31 março (Lei do Orçamento Estado 2020) e implementado o novo sistema
contabilístico – SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas, estando os modelos de demonstrações financeiros e
orçamentais apresentados de acordo com este normativo. ------------------------------------O resultado da execução orçamental evidencia um saldo de execução orçamental de
72.795,78€, incluindo o saldo transitado da gerência anterior (à data de 31/12/2021) de
87.216,77€ e foi elaborada segundo as normas estabelecidas pelo Decreto Lei
nº192/2015 de 11 setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei nº85/2016
de 21 de dezembro. ---------------------------------------------------------------------------------No período em referência a execução da receita atingiu 94.53% da prevista, a despesa
total executada no período em analise ascendeu a 77,97%. ----------------------------------No que diz respeito ao relatório de gestão o Plano Plurianual de Investimentos para o
ano transato a execução apresentada foi de 79,42%, e o plano das ações mais relevantes
atingiu os 82,38%. ----------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou aprovar o documento e submetê-lo à apreciação
e votação da Assembleia de Freguesia, nos termos do art.º. 16º, nº1, alínea e) da Lei
75/2013 de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------3 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO DE 2022 ------Foi presente a 1ª revisão ao orçamento da receita para o ano de 2022 que importa no
reforço o valor de 72.795,78€ (setenta e dois mil, setecentos e noventa e cinco euros e
setenta e oito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou aprová-la e submetê-la à próxima sessão da
Assembleia de Freguesia, para aprovação, nos termos do art.º16º, nº1, alínea a) da Lei
75/2013 de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------4 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2022 ------Foi presente a 1ª revisão ao orçamento da despesa da Freguesia de Mértola para o ano
de 2022, que importa no reforço no valor de 72.795,78€ (setenta e dois mil, setecentos e
noventa e cinco euros e setenta e oito cêntimos). ----------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou aprová-la e submetê-la à próxima sessão da
Assembleia de Freguesia, para aprovação, nos termos do art.º16º, nº1, alínea a) da Lei
75/2013 de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------5 - 1ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DAS AÇÕES PARA O ANO DE
2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a 1ª Revisão ao Plano das Ações Mais Relevantes da Freguesia de Mértola
para o ano de 2019, que importa no reforço o valor de 24.275,00€ (vinte e quatro mil,
duzentos e setenta e cinco euros). ----------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou aprová-la e submetê-la à próxima sessão da
Assembleia de Freguesia, para aprovação, nos termos do art.º16º, nº1, alínea a) da Lei
75/2013 de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------6 - 1ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O
ANO DE 2022 --------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos da Freguesia de Mértola
para o ano de 2022, que importa no reforço o valor de 24.496,26€ (vinte e quatro mil,
quatrocentos e noventa e seis euros e vinte e seis cêntimos). --------------------------------O executivo por unanimidade deliberou aprová-la e submetê-la à próxima sessão da
Assembleia de Freguesia, para aprovação, nos termos do art.º16º, nº1, alínea a) da Lei
75/2013 de 12 de Setembro. -----------------------------------------------------------------------
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ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS: ---------------------------------------COMEMORAÇÕES 25 ABRIL DE 2022 ---------------------------------------------------Como forma de celebrar mais um Aniversário da revolução de abril e promover o
convívio entre os nossos munícipes, o executivo deliberou por unanimidade a
organização de várias atividades que irão constar num programa cultural e desportivo,
que a seguir se indicam: ---------------------------------------------------------------------------- Torneio de Xito – 25 de Abril – Mértola – Zona do Poço dos Dois Irmãos; -------------- Torneio de Sueca – 25 de Abril – Mértola – Zona de Paragem de Táxis; ----------------- Corrida da Liberdade – 25 de Abril – Mértola ------------------------------------------------Mais foi deliberado por unanimidade assumir todos os encargos inerentes à organização
e prémios, bem como a aquisição das t´shirts comemorativas, bem como com a
realização de um arraial popular a ter lugar no Parque Desportivo e de Lazer, destinado
a todos os participantes. ---------------------------------------------------------------------------AÇAO
SOCIAL
-------------------------------------------------------------------------APOIO À NATALIDADE - BÉBÉ + ---------------------------------------------------------Foi presente para ratificação os processos nº01 e 02 de candidatura ao Projeto de Apoio
à Natalidade Bebé+, tendo sido atribuídos, de acordo com o Regulamento, o valor de
500,00€, aos seguintes progenitores: ------------------------------------------------------------- Tânia Isabel Medeiros Mestre, residente em Mértola; ---------------------------------------- Tânia Isabel Rita Ribeiro, residente em Mértola; --------------------------------------------O executivo deliberou ratificar os apoios monetários atribuído ao progenitor acima
referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO/ASSOCIATIVISMO ------------------------------------------------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 que esta associação
possui neste tipo de equipamento, o executivo por unanimidade deliberou a atribuição
de um subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros), para apoio na aquisição do
referido material. -----------------------------------------------------------------------------------2 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MÉRTOLA ------------------------------Foi presente um email da Santa Casa da Misericórdia de Mértola, onde solicitou o apoio
financeiro desta Junta para a realização de um evento “realIDADES”, organizado pelo
projeto desta Instituição – Ludoteca Itenerante – que irá contar com uma sessão e
exposição de fotografias e irá oferecer ao público o lançamento de um livro de histórias,
uma mesa redonda, música ao vivo e rodas de leituras de histórias, entre outras
atividades. -------------------------------------------------------------------------------------------Este evento irá ocorrer de 06 a 30 de junho de 2022 na Casa das Artes Mário Elias em
Mértola. ----------------------------------------------------------------------------------------------Cientes da importância destas iniciativas junto da população sénior do nosso concelho,
o executivo deliberou por unanimidade apoiar a iniciativa através da atribuição do valor
de 300,00€ (trezentos euros). ---------------------------------------------------------------------3 – CLUBE FUTEBOL GUADIANA DE MÉRTOLA ------------------------------------Foi presente um email da direção do Clube de Futebol Guadiana de Mértola, a solicitar
o apoio financeiro desta autarquia, para fazer face às despesas do mesmo. ----------------O executivo por unanimidade deliberou apoiar o clube através da atribuição de um
subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros). ----------------------------------------------
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4 – CLUBE DE NÁUTICO DE MÉRTOLA ------------------------------------------------Foi presente um email da direção do Clube Náutico de Mértola, a solicitar o apoio
financeiro desta Junta de Freguesia para fazer face às despesas inerentes ao
funcionamento do Clube, pelo que o executivo deliberou por unanimidade apoiar o
clube através da atribuição de um subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros). ----5 – GRUPO CORAL “OS CALDEIREIROS DE SÃO JOÃO” -------------------------Foi presente um ofício do Grupo Coral Os Caldeireiros de S. João – Associação
Cultural para a salvaguarda do Cante, a solicitar o apoio desta Junta de Freguesia para
fazer face aos encargos inerentes à organização de um Passeio de Ciclomotores que terá
lugar no dia 29 de maio, com saída de S. João dos Caldeireiros, percorrendo algumas
localidades do concelho. ---------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou atribuir um subsídio no valor de 200,00€
(duzentos euros) para aquisição de brindes, para oferta aos participantes no evento. -----PAGAMENTOS: Foram presentes para ratificação os pagamentos efetuados desde a
última reunião até ao dia de hoje que vão da ordem pagamento nº51 ao nº171 no total de
32.989,63€. ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo por unanimidade deliberou ratificar os pagamentos acima referidos. --------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, ______________________________, Secretária da Junta de Freguesia, a
subscrevo e assino. ----------------------------------------------------------------------------------

________________________________________
________________________________________
________________________________________
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