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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 18 DE ABRIL DE 2018

----Aos dezoito de abril de dois mil e dezoito, 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 constavam os pontos seguintes: --------------------------------------------- Ponto um – Informações; -------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois – Análise da correspondência recebida; -------------------------------------------------- Ponto três – Análise de pedidos de apoio; ------------------------------------------------------------- Ponto quatro – Apreciação e votação da Prestação de Contas do ano financeiro de 2017;------ Ponto cinco – Apreciação e votação da primeira revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano financeiro de 2018; --------------------- Ponto seis – Apreciação do Inventário de Bens da Freguesia; -------------------------------------- Ponto sete – Balanço de atividades; -------------------------------------------------------------------- Ponto oito – Preparação de atividades; ----------------------------------------------------------------- Ponto nove – Ratificação de despesas. ----------------------------------------------------------------- Lida, pela secretária, e aprovada por unanimidade a ata do dia vinte e oito de março, o presidente deu início à reunião com o ponto um da ordem de trabalhos, informando que, juntamente com o tesoureiro, esteve de visita a vários espaços da Freguesia com a intenção de identificar locais atrativos para a instalação de parques de merendas. Estes dois elementos do executivo avançaram com algumas propostas de espaços, nomeadamente, na Estrada da Foia, na Estrada de Saboia e perto da Picota. Avançaram também com a possibilidade de restaurar os fontanários da Mata Porcas e da Amoreira, que se encontram degradados. Nesta perspetiva, o presidente irá recolher informação junto de engenheiros do Município, a fim de avaliar a viabilidade de intervenção nestes espaços. ------------------------------------------------------ Passando ao ponto dois, o presidente divulgou a correspondência recebida, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------- a) o convite do arqueólogo Fábio Capela para participação numa caminhada patrimonial, que terá lugar no dia 21 de abril, no espaço envolvente às Caldas de Monchique, no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2018; ----------------------------- b) O convite da ARS para a inauguração da UCC- Mons Cicus, que contou com a presença da Secretária de Estado da Saúde, evento em que Junta esteve representada pelo seu presidente e pelo tesoureiro; ---------------------------------------------------------------------------------- c) o email do Município de Monchique, solicitando a divulgação de sessões de esclarecimento sobre faixas de gestão de combustível em aglomerados populacionais e convidando o presidente a estar presente nessas sessões.	
---- No âmbito do ponto três, foi apreciado o pedido da Junta de Freguesia de Alferce para cedência de 20 tendas para o evento «Festa do Bolo de Tacho», que terá lugar no dia 1 de maio, o qual mereceu uma deliberação favorável deste executivo.	
---- Foi também apreciado o pedido da Juventude Desportiva Monchiquense para apoio ao Cicloturismo da Liberdade, que está agendado para o dia 25 de abril, tendo este executivo deliberado assegurar o pagamento do seguro dos participantes e ceder uma viatura que fará o acompanhamento da prova.	
---- O presidente relembrou que, por consulta atempada e anuência de todos os membros deste executivo, foi atribuído um subsídio de 6,50€ a todos os alunos dos 2.º e 3.º anos da Escola EB1 N.º 1, na sequência de um pedido do Agrupamento de Escolas de Monchique para uma visita à Kidzânia, no dia 13 de abril, e a exemplo da deliberação que havia sido tomada relativamente à Escola EB 1 N.º 2. 	
---- Foi ainda relembrado o pedido do Centro de Saúde de Monchique para transporte de um utente à Clínica Albano Tomé, em Portimão, no dia 5 de abril, solicitação que já havia merecido uma deliberação favorável e atempada.	
---- Dando cumprimento ao ponto quatro, o tesoureiro apresentou e explicitou o conteúdo dos documentos relativos à Prestação de Contas do ano financeiro de dois mil e dezassete, verificando-se um saldo orçamental de 57.494,78€ (cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e quatro euros e setenta e oito cêntimos).	
---- Analisados e discutidos estes documentos, o presidente colocou-os à votação, tendo sido aprovados por unanimidade.	
---- No que diz respeito ao ponto cinco, procedeu-se à elaboração da primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de dois mil e dezoito, que consistiu no reforço de várias rubricas com a verba proveniente do saldo orçamental da gerência anterior. Discutido e revisto o documento final, o presidente colocou-o à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.	
---- Relativamente ao ponto seis, foi analisado o Inventário dos Bens da Freguesia, constatando-se que está em conformidade com o previsto na lei.	 	
---- Entrando no ponto sete, procedeu-se a um balanço das atividades desenvolvidas desde a última reunião deste executivo, tendo merecido uma atenção especial o «Chá Dançante com a Sabor a Chocolate», realizado no dia 8 de abril, no Restaurante Teresinha, que contou com mais de 145 participantes e que se revelou um salutar momento de animação e de convívio intergeracional, importante para todas as faixas etárias e, em particular, para a população sénior. 	
---- No âmbito do ponto oito, este executivo acertou os preparativos finais para a receção das três turmas do 5.º ano da Escola Básica Manuel do Nascimento, no Moinho de Água do Poucochinho, no dia 20 de abril, onde será recriado o ciclo do pão, incluindo o processo de moagem ao vivo.	
---- No que diz respeito à Festa do M, que terá lugar no dia 1 de maio, o presidente informou que foram enviadas cartas a mais de sessenta fregueses, apelando à sua participação neste evento. Tal como vem sendo hábito, deliberou-se adquirir uma peça do artesão Leonel Telo para oferta a todos os participantes e voltar a sortear duas meias libras de ouro, como forma de incentivo à confeção do bolo tradicional. A animação musical será assegurada por um grupo de músicos monchiquenses: Fátima, Carlos e Fernando Mário.	
---- Foi feita a preparação do lançamento do livro Uma Viagem aos Algarves e outros contos do sul, de António Manuel Venda, que terá lugar no dia 21 do corrente mês, às 21 horas, numa das salas da Ludoteca. Deliberou-se oferecer um pequeno beberete aos participantes no evento e adquirir vinte exemplares da obra. 	
---- Foi ainda delineado o 1.º Workshop de Doçaria, planificado em parceria com a Pastelaria Ana Maria, que terá a duração de 8 horas e cujo início está agendado para o dia 21 de abril. Verificando-se que este workshop já conta com 30 inscrições, decidiu-se organizar dois grupos independentes. A Freguesia de Monchique disponibilizará todos os materiais e ingredientes necessários à formação.	 
---- Finalmente, e no que diz respeito ao ponto nove da ordem de trabalhos, foram ratificadas, por unanimidade, todas as despesas autorizadas e efetuadas por esta Freguesia desde a última reunião ordinária deste executivo e até à presente data. 	
---- 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 foi lida e aprovada por todos os presentes. 	
----A presente ata é composta por três folhas devidamente numeradas e rubricadas.	
---- E nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta que, depois de lida e aprovada, por todos vai ser assinada.	
----A reunião foi encerrada às zero horas.	
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