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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 21 DE MAIO DE 2018

----Aos vinte e um de maio 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 – Divulgação da correspondência recebida; ------------------------------------------
---- Ponto três – Análise de pedidos; ------------------------------------------------------------------------ Ponto quatro – Balanço das atividades desenvolvidas; ---------------------------------------------- Ponto cinco – Preparação de atividades; --------------------------------------------------------------- Ponto seis – Ratificação de despesas. --------------------------------------------------------------
---- Lida, pela secretária, e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião extraordinária do dia sete de maio, o presidente deu início à reunião com o ponto um da ordem de trabalhos, transmitindo as seguintes informações: -----------------------------------------------------------------
---- a) Participação do presidente numa reunião, no dia quinze do corrente mês, com o Secretário de Estado das Florestas e com um perito espanhol na área da proteção civil, tendo em vista a melhoria da prevenção;	
---- b) A atividade «Costurar Sorrisos», que conta com o apoio desta Freguesia, decorreu no passado dia dezanove e envolveu um significativo número de participantes, que costuraram várias peças que serão enviadas para África.	
---- c) Entrará em vigor, a partir do dia 25 de maio, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, situação que deu origem a uma conferência promovida pela CCDR Algarve, pela Ordem de Advogados, pelo Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes e pelo Círculo Teixeira Gomes – Associação pelo Algarve, no passado dia 18 de maio, na qual o presidente esteve presente, onde recolheu informações de particular interesse para os serviços desta freguesia; ------ d) A participação do Presidente nas comemorações do Dia Mundial da Hipertensão, que teve lugar no dia 17 de maio.	
---- Passando ao ponto dois, o presidente deu conhecimento da correspondência recebida, nomeadamente:	
---- a) O convite da DGT e da CCDR para o Seminário da alteração do PNPOT, que terá lugar no dia 5 de junho, às 9 horas, no Auditório em Faro;	
---- b) O convite do Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve para a cerimónia de entrega dos certificados do programa «Cidades Resilientes» das Nações Unidas, no âmbito do Algar Safe, que terá lugar no dia 24 de maio, pelas 17 horas, no Pavilhão Arena;	
---- c) O agradecimento da Associação N’ArteCicus relativamente ao contributo da Junta de Freguesia de Monchique nas comemorações do 3.º Aniversário da Associação; 	
---- d) O agradecimento da Delegação Regional de Portimão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pela cedência do espaço do Moinho de Água do Poucochinho para um evento organizado por essa entidade no dia 5 de maio, onde enaltecem a recuperação e preservação do espaço;	
---- e) O email da Assembleia Municipal de Lagos dando conhecimento da Resolução da Assembleia da República para suspensão da pesquisa de petróleo ao largo de Aljezur; ------------- f) O convite do Clube Recreativo e Cultural da Nave para o sarau que terá lugar no dia 26 de maio; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- g) O convite da Universidade do Algarve para participação nas «Jornadas de Turismo e Segurança», que terão lugar no dia 1 de junho;	 
---- No âmbito do ponto três, foi apreciado o pedido do Juventude Desportivo Monchiquense para cedência de espaço para as modalidades de yoga, pilates e zumba, que decorrerão às segundas, terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, o qual mereceu um deliberação favorável da parte deste executivo.	
---- Foi também apreciado o pedido do Agrupamento de Escolas de Monchique para colaboração na festa de encerramento do ano letivo - 1.º ciclo, tendo-se deliberado apoiar esta iniciativa com a contratação da animação musical, no valor máximo de 250,00 euros.	
---- Apreciado o pedido de Ana Paula Alves Freitas, que solicita a colocação de uma paragem com abrigo nas Caldas de Monchique, este executivo deliberou avaliar a viabilidade da construção, na medida em que há outras entidades envolvidas nesta resolução, por ser uma estrada nacional.	
---- Também mereceu uma deliberação favorável o pedido do BTT Monchique que solicita apoio desta autarquia com a cedência de tendas e a aquisição de cerca de duzentas medalha e 3 troféus para a realização do VII XCOBTT Monchique / Taça do Algarve, que terá lugar no dia 24 de junho.	
---- O pedido da Clube Recreativo e Cultural da Nave para cedência da sala multiusos desta Freguesia para o workshop «Performance Desportiva na Corrida», que decorreu no dia 19 de maio, já havida sido deferido atempadamente pelo presidente e mereceu a concordância dos restantes membros.	
---- Analisado o pedido da Paróquia para cedência do Quintal da Junta para realização da festa de encerramento da catequese, no dia 23 de junho, este executivo deliberou aceder ao solicitado.	
---- O Presidente da Junta deu conhecimento de alguns contactos que tem mantido com um responsável pela ALGHARBAND, uma banda de música que pretende fazer um concerto e gravar um vídeoclip no quintal desta Freguesia, solicitando o apoio deste executivo com o som e luz para o evento. Atendendo ao facto de que poderá ser uma atividade aberta à comunidade na noite de S. António, que envolverá vários músicos, este executivo considerou a possibilidade de apoiar a iniciativa, caso o custo dos equipamentos solicitados esteja dentro dos orçamentos habituais. 	
---- Já no que diz respeito ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foi feito do balanço das atividades desenvolvidas desde o dia dezoito de abril. Este executivo salientou o sucesso do Workshop de Doçaria, que contou com 31 participantes, e que foi muito bem avaliado pelos intervenientes, com resultados práticos muito positivos em termos de aquisição competências dos formandos.	
---- Relativamente às comemorações do Dia da Vila, destacou-se o elevado número de participantes e a agradável convivência que caracterizou a caminhada, a missa no espaço do Moinho do Poucochinho, os piqueniques e a animação musical. Este executivo louvou o trabalho de intervenção e alindamento do espaço que esteve a cargo do funcionário Carlos Albano e que foi apreciado e valorizado por muitos dos presentes.	
---- O executivo referiu-se, ainda, ao lançamento do livro Uma Viagem aos Algarves e outros contos do sul, do escritor monchiquense António Manuel Venda, que teve lugar no dia 21 de abril na Sala Multiusos, considerando-se que tudo decorreu como previsto, sendo uma honra para este executivo poder colaborar nestas iniciativas.	
---- Relativamente ao ponto cinco, este executivo procedeu à preparação das atividades a seguir indicadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------- a) SEMANA DA CRIANÇA – O executivo apreciou as propostas das funcionárias responsáveis pela Ludoteca e Sala de Estudo desta Freguesia, que pretendem desenvolver um conjunto de atividades na semana que inclui o dia 1 de junho (Dia Mundial da Criança): desenho, pintura, culinária, jogos, lanche convívio, as quais mereceram a aprovação. Serão também adquiridos vários jogos e materiais desportivos para as atividades previstas. --------------- b) WORKSHOP DE BOMBONS – Na sequência do sucesso do workshop de Doçaria atrás apreciado, este executivo deliberou investir noutro workshop, que poderá contribuir para o desenvolvimento de competências específicas na área da culinária/doçaria. Conhecida a disponibilidade de uma formadora – a artesã Clara Vicente, decidiu-se fazer o seu lançamento já no início do mês de junho. Serão constituídos dois grupos de oito formandos, assegurando a Freguesia todos os ingredientes e materiais necessários ao workshop. Os honorários da formadora serão suportados pelos formandos.	
---- Finalmente, e no que diz respeito ao ponto seis 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, depois de lida e aprovada, por todos vai ser assinada.	
---- 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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