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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017

----Aos vinte e sete de novembro de dois mil e dezassete, na sede da Junta de Freguesia, decorreu uma reunião ordinária, às vinte e uma horas, tendo presidido José Gonçalo Nobre Duarte da Silva (Presidente), com as seguintes presenças: Ana Paula Gervásio P. Correia de Almeida (Secretária) e Vilson Santana Martins Amado (Tesoureiro).	
----Da ordem de trabalhos constam os pontos seguintes:	
----Ponto um: Informações;	~
----Ponto dois: Divulgação da correspondência recebida;	
----Ponto três: Apreciação de pedidos de colaboração;	
----Ponto quatro: Deliberação sobre a intenção de aderir à ANAFRE;	
----Ponto cinco: Balanço das atividades desenvolvidas;	
----Ponto seis: Preparação de atividades;	
----Ponto sete: Deliberação para aquisição de material;	
----Ponto oito: Aprovação da quinta alteração ao orçamento da despesa.	
----Dando cumprimentos ao ponto um da ordem de trabalhos, o presidente da Junta de Freguesia deu conhecimento da sua participação, juntamente com a anterior presidente, na atividade “Ler+ para Vencer”, que teve lugar no dia dez de novembro, na Escola Básica Manuel do Nascimento, e que consiste na oferta de um livro a todas as crianças que entraram para o 5.º ano, com o intuito de promover o gosto pela leitura.	
----Foi também dado conhecimento da participação de um grupo de cidadãos monchiquenses no V Colóquio de Moinhos e Moagens do Sul de Portugal, que decorreu no passado dia dezassete de novembro, em Santiago do Cacém, e cujo transporte foi assegurado pela Junta de Freguesia de Monchique, que cedeu transporte e motorista.	
----O presidente informou que, nos dias vinte e cinco e vinte e seis de novembro, assegurou o transporte de uma jovem que frequenta o polo monchiquense da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve, a fim de garantir a sua participação no 62.º Encontro Global de Guitarras do Algarve, que decorreu em Faro.	
----Mereceu particular interesse a informação do presidente relativamente a uma reunião com a vice-presidente da Câmara Municipal de Monchique, no âmbito da preparação do orçamento daquela autarquia, onde foram abordados vários assuntos de interesse comum e de conveniência para o concelho, nomeadamente, uma intervenção no edifício sede da Freguesia, a recuperação da antiga Casa do Povo de Monchique, uma intervenção na Casa Social dos Casais, a cedência de um espaço para parqueamento das viaturas da Freguesia, o apoio à aquisição ou arrendamento de um armazém para a Freguesia, o arranjo no acesso ao moinho, a aquisição/recuperação de tendas.	
----Passando ao ponto dois, o presidente divulgou a correspondência recebida, nomeadamente: 	
---- a) um convite do Clube Desportivo e Cultural da Nave para a Gala de Natal 2017, que terá lugar no dia um de dezembro no Centro de Congressos do Arade; -------------------------------- b) o ofício do Clube Desportivo e Cultural da Nave solicitando uma reunião com o executivo desta Freguesia; ------------------------------------------------------------------------------------ c) o convite de João Quintas, dirigido ao presidente, para a sua ordenação como diácono, que terá lugar no dia três de dezembro, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa; --------------------- d) o ofício do Comando Distrital de Operações de Socorro, apresentando cumprimentos e procedendo à atualização da base de contactos de emergência da Proteção Civil; ------------------- e) o agradecimento da 1.ª Companhia de Guias de Monchique pela colaboração prestada na realização do Magusto da Companhia. 	
---- No âmbito do ponto três, o presidente transmitiu vários pedidos que foram endereçados a esta Junta de Freguesia, a saber: -------------------------------------------------------------------------
---- a) o pedido da CRACEP, Cooperativa de Reeducação e Apoio à Criança Excecional de Portimão para donativo de um saco de castanhas, o qual já foi atendido, oportunamente, depois de terem sido auscultados todos os elementos do executivo; ------------------------------------ b) o pedido de colaboração da associação “Monchique Terra Clube” para apoio financeiro ao XIV Passeio TT Serra de Monchique, tendo-se deliberado atribuir o subsídio que consta do orçamento; ------------------------------------------------------------------------------------- c) o pedido do Agrupamento de Escolas de Monchique para apoio financeiro às despesas de alojamento de um grupo de vinte crianças que participaram no lançamento dos livros «Histórias da Ajudaris 2017», que decorreu no dia vinte e oito de outubro, em Gondomar, tendo este executivo deliberado, em tempo útil, atribuir um subsídio de dez euros por criança; ---- d) o pedido de três responsáveis de três associações da Freguesia para cedência de espólio (goiva de pedra polida e ferramentas de ferragem e tosquia de animais) para ser exposto temporariamente na Exposição Museológica “Por trilhos da pedra e do ferro”, tendo-se deliberado aceder ao pedido, mediante uma responsabilização escrita por parte dos requerentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- e) o pedido do pároco do concelho para apoio na colocação de uma rede no cimo da escadaria da torre da igreja para impedir a entrada de pombos, o qual mereceu um parecer favorável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No que diz respeito ao ponto quatro da ordem de trabalhos, este executivo ponderou a possibilidade de voltar a aderir à ANAFRE e, consideradas todas as vantagens, deliberou apresentar uma proposta à Assembleia de Freguesia no sentido de ser retomada a inscrição nesta associação, com efeitos a partir do dia um de janeiro de dois mil e dezoito. ------------------- Relativamente ao ponto cinco da ordem de trabalhos, foi feito o balanço do Magusto Tradicional promovido pela Junta de Freguesia no passado dia doze de novembro, destacando-se o seu relevante impacto na revitalização e valorização das tradições e a sua importância na dinâmica de uma freguesia que zela pela socialização, pelo convívio salutar e pelo bem-estar dos seus fregueses. O contributo do Clube Recreativo e Cultural da Nave neste evento foi também referido, considerando-se que foi uma mais-valia para o seu sucesso. ---- Já no âmbito do ponto seis da ordem de trabalhos, o executivo da Freguesia procedeu à preparação das seguintes atividades: --------------------------------------------------------------------
---- a) Jantar com funcionários da Freguesia, agendado para o dia sete de dezembro;
---- b) Lançamento do livro Montanário de Eduardo Jorge Duarte, previsto para o dia nove de dezembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Jantar com as crianças que frequentam a Ludoteca e famílias, marcado para o dia dez de dezembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- d) Lanche sénior, que terá lugar no dia dezassete de dezembro. --------------------------------
---- e) Sessões de cinema para todas as crianças que frequentam os estabelecimentos de ensino da Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Deliberou-se oferecer o jantar aos funcionários no restaurante «Jardim das Oliveiras» e atribuir a cada um deles uma caixa de bombons e um vale no valor de sessenta euros para uso no comércio local. Aos filhos menores, será atribuído um cartão Sonae no valor de quarenta euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para o lançamento do livro Montanário, a Junta de Freguesia decidiu investir numa estratégia de divulgação do evento, através de cartazes e convites, e contratar os serviços do snack-bar «Fonte dos Chorões», que cede espaço e serviço de beberete, no valor de seis euros por participante. Deliberou-se ainda adquirir quarenta e cinco exemplares da obra. ----------------- Relativamente à organização do jantar da Ludoteca, que decorrerá no restaurante «Teresinha», esta Junta deliberou assumir os custos da refeição das crianças, no valor de sete euros e cinquenta cêntimos cada, e assegurar a oferta de um brinquedo e de um Pai Natal de chocolate a cada sócio. ---------------------------------------------------------------------------------------- O lanche sénior também foi marcado no restaurante «Teresinha», no valor de oito euros por participante, tendo este executivo deliberado contratar animação musical para o evento e adquirir uma prenda simbólica (uma esferográfica) para cada sénior. ------------------------------
---- As sessões de cinema para as crianças da Freguesia foram marcadas nos Cinemas de Portimão, entre os dias sete e catorze de dezembro, e terão um custo de dois euros e cinquenta cêntimos por participante. --------------------------------------------------------------------
---- No que diz respeito ao ponto sete da ordem de trabalhos, deliberou-se adquirir um quadro magnético pautado para as aulas de Guitarra e aquecedores e desumidificadores para diferentes espaços/serviços da Freguesia. ------------------------------------------------------------------ Foram ratificadas, por unanimidade, todas as despesas autorizadas e efetuadas por esta Freguesia desde a última reunião deste executivo e até à presente data. ---------------------------
---- Finalmente, foi aprovada a quinta alteração ao orçamento da despesa. Foram reforçadas as seguintes rubricas: 	
----a) ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA – DESPESAS COM O PESSOAL -	Remunerações 
Certas e permanentes – Titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos autárquicos – Subsídio de férias e de Natal, em cinquenta euros, em contrapartida da rubrica, ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de bens – Prémios, condecorações e ofertas.	
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA – DESPESAS COM O PESSOAL -	Remunerações 
Certas e permanentes – senhas de presença, em cento e cinquenta euros, em contrapartida da rubrica ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de bens – Prémios, condecorações e ofertas.	
----b) SECRETARIA – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de serviços- Estudos, pareceres e consultoria, em cinquenta euros, em contrapartida da rubrica SECRETARIA – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de serviços – Comunicações – Correios.	 
---- c) EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de bens – Limpeza e higiene, em oitocentos e oitenta euros, em contrapartida das rubricas EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de serviços – Outros serviços – Artechique, ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de bens – Prémios, condecorações e ofertas e ACÇÃO SOCIAL, SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de bens – Combustíveis e lubrificantes – Gasóleo; 	
---- d) EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de bens – Material de educação, cultura e recreio, em quatrocentos euros, em contrapartida da rubrica EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de serviços – Publicidade. 	
----e) EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Outros serviços – Atividades, em mil e seiscentos euros, em contrapartida da rubrica EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de serviços – Publicidade.	
----f) EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – OUTRAS DESPESAS CORRENTES – Diversas – outras, em novecentos euros, em contrapartida da rubrica, ACÇÃO SOCIAL, SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de serviços – Deslocações e estadas.	
----g) EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de serviços – Outros trabalhos especializados, em novecentos e cinquenta euros, em contrapartida da rubrica, ACÇÃO SOCIAL, SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de serviços – Deslocações e estadas.	
---- E nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, por todos vai ser assinada.	
----A presente ata é composta por quatro folhas devidamente numeradas e rubricadas.	
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