Reunião de 04-12-2013

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e treze, no edifício sede desta autarquia, e na sala
de reuniões, compareceram, para realizar uma reunião ordinária que foi formalmente convocada, os
seguintes membros da Junta de Freguesia: Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, como Presidente,
Elieser João Candeias, como Secretário e Cláudia Margarida Lucas da Rosa, como Tesoureiro. ----ABERTURA DA REUNIÃO
E, sendo vinte horas, estando todos os membros presentes, como já se registou, o senhor Presidente
declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------I – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PONTO UM - APROVAÇÃO DE ACTA ---------------------------------------------------------------Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta a acta da reunião anterior, que foi
inteiramente aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. ------PONTO DOIS– RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte nove de novembro de dois mil e treze, do
qual o executivo tomou conhecimento e que, apresentava em Operações Orçamentais um saldo de
cinco mil novecentos e doze euros e um cêntimo e, em Operações não Orçamentais um saldo de
sete mil e oitenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos. -------------------------------------------------PONTO TRÊS – Correspondência
Conferência Santa Teresinha do Menino Jesus: Foi presente ofício datado de 02/12/2013,
solicitando apoio financeiro para aquisição de bens para famílias carenciadas. -------------------------A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de 200 euros. ----------------------Artistas Pintores com a Boca e o Pé: Foi presente ofício datado de setembro de 2013, solicitando
apoio com a aquisição de uma coleção de postais de Natal. ------------------------------------------------A exemplo de anos anteriores a Junta deliberou, por unanimidade, adquirir a coleção de postais.----Direção-Geral Reinserção Social de Portimão: Foi presente mail datado de 28/11/2013,
solicitando a colaboração desta Junta para a execução de uma medida de substituição de multa por
trabalho comunitário. --------------------------------------------------------------------------------------------A Junta deliberou, por unanimidade, comunicar que aceita receber nesta Junta, Jack Paul Golds
para prestar trabalho comunitário. ------------------------------------------------------------------------------STAL: Foi presente ofício circular número 1279/C, solicitando uma reunião sobre a Lei 68/2013,
de 29/8/2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta deliberou, por unanimidade, marcar reunião. -------------------------------------------------------Optimus: Foi presente mail datado de 29/11/2013, informando do desconto na fatura mensal das
comunicações fixas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------José Martins: Foi presente mail datado de 01/11/2013 solicitando autorização para colocação de
um Ultriplo para recolha de roupas, brinquedos e livros usados. ------------------------------------------O senhor Presidente da Junta informou que, a pedido do senhor Presidente da Câmara o mail foi
reenviado para a Câmara, a fim de ser averiguado a veracidade das informações prestadas. ----------A Junta deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido. ----------------------------------------------------
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Casa da Criança do Rogil: Foi presente ofício número 267-2013, datado de 08/11/2013,
convidando o executivo da Junta a visitar a Unidade de Cuidados Continuados de Aljezur. ----------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Sara Cristina Silva Francisco: Foi presente ofício, datado de 29/11/2013, comunicando a
desistência da banca de venda de flores no Mercado Municipal de Rogil. -------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente ofício número 6829, datado de 28/11/2013, informando da
aprovação do Projecto de Loteamento e solicitando a apresentação da Comunicação Prévia das
Obras de Urbanização. -------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente mail, datado de 2/12/2013, informando da tolerância de ponto
nos dias 24 e 31 de dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------A Junta deliberou, por unanimidade, conceder tolerância de ponto nos dias mencionados e informar
os funcionários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente mail, datado de 2/12/2013, solicitando a sala da Junta de
Freguesia para realização de um workshop para beneficiários do rendimento de inserção social. ----O senhor Presidente da Junta informou que já foi dada resposta. ------------------------------------------TMN: Foi presente mail, datado de 3 de dezembro, referente a proposta para alteração de tarifário.
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO – DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO
Foi deliberado por unanimidade, proceder à décima quarta alteração ao orçamento do ano de dois
mil e treze, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em
pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------II – FUNÇÕES GERAIS
PONTO UM – AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO – Reparação de viaturas
Auto Marreiros, Lda: Foram analisados os orçamentos apresentados para reparação do macaco do
reboque e direcção do Fiat, os quais foram aceites, tendo a Junta deliberado, por unanimidade,
informar a firma Auto Marreiros, Lda. ------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS- OFERTA DE NATAL
Foi deliberado por unanimidade, oferecer um cabaz de Natal, aos funcionários e trabalhadores com
acordos do Centro de Emprego. --------------------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado, por unanimidade, oferecer um lanche à Banda Filarmónica dos Bombeiros
Voluntários de Aljezur, a qual atuará nesta freguesia, no dia 14 de dezembro. --------------------------PONTO TRÊS- PROCESSO DISCIPLINAR
Pelo senhor secretário da Junta foi apresentada a seguinte proposta. -------------------------------------“ Elieser João Candeias, Secretário da Junta de Freguesia de Rogil, conforme o deliberado por
unanimidade na reunião de Junta no dia três de Julho de 2013. --------------------------------------------Sobre o ocorrido nas horas de serviço com o funcionário José João dos Santos, proponho que seja
dado seguimento ao deliberado na ata acima referida. ------------------------------------------------------Por esta Junta não ter no seu quadro de pessoal um trabalhador com condições para instruir o
processo disciplinar dos acontecimentos, proponho que seja solicitado ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Aljezur um instrutor.” -----------------------------------------------------------------Depois de analisada a proposta, a Junta deliberou, por maioria, com a abstenção do senhor
Presidente, aprovar a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------Declaração de voto do senhor Presidente da Junta: ----------------------------------------------------------“ Uma vez que os factos descritos ocorreram no mandato anterior, abstenho-me”. --------------------III – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
CEMITÉRIO
Maria Fortunata: - foi presente requerimento número trezentos e quarenta e oito, datado de vinte e
seis de novembro de dois mil e treze, requerendo licença para transladação de ossadas do coval 184,
talhão 3 para o coval 57, talhão 1 ( alvará nº 692/1997). ----------------------------------------------------Página nº2
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A Junta, deliberou por unanimidade, conceder a licença solicitada. ---------------------------------------IV - DESPORTO RECREIO E LAZER--------------------------------------------------------------------AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO- Convívio de Gerações
Para a animação musical do convívio de gerações, foi deliberado, por unanimidade, contratar o duo
musical Ana & Edgar pelo valor de duzentos e cinquenta euros. ------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte e duas horas e vinte minutos. ------------------------------------------------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO___________________________________________________________________
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