Reunião de 05-07-2018

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 05/07/2018
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 5 de julho de 2018
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 22:30 horas
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário e
Emílio José Pacheco Martins, Tesoureiro. --------------------------------------------------------------------Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos membros da Junta, o
senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas vinte horas. ---------------------------------------------

Período de Antes da Ordem do Dia
UM – Assuntos Gerais de Interesse da Freguesia: – Não se verificou qualquer intervenção neste
ponto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia
I - Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos
Ponto um: Aprovação de Ata
Logo de seguida a vogal secretária passou a ler em voz alta a ata da reunião anterior, que foi
aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. ----------------------Ponto dois: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a apresentação na Assembleia da República sobre
o projeto de resolução para a melhoria dos cuidados de saúde hospitalares públicos no Algarve.----Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a aprovação de propostas do PCP na Assembleia
da República para melhoria dos cuidados de saúde hospitalares no Algarve.----------------------------ANAFRE: Informação sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados.------------------------------SIRA: Informação sobre a abertura com sucesso de conta no Sistema de Identificação e
Recuperação Animal (SIRA) online.---------------------------------------------------------------------------Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros: Informação sobre as Comemorações Nacionais
dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 40 anos da adesão de Portugal à
Convenção Europeia dos Direitos Humanos.------------------------------------------------------------------Direção-Geral das Autarquias Locais: Reporte de informação – DL 33/2018 – Programa de
regularização extraordinária de vínculos precários na administração local.-------------------------------Well4All Ibérica: Informação sobre Rampas Amovíveis.--------------------------------------------------Liga para a Proteção da Natureza: Sessão de esclarecimento sobre LIFE Charcos.------------------Alltrain – Consultores Lda: Informação sobre prestação de serviços de Proteção de Dados e
pedido de agendamento de reunião.----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, agendar uma reunião.----------------------------------------------------Casa Criança do Rogil: Pedido de colaboração para a festa de finalistas da Ludoteca do Rogil no
dia 07/07/2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que será concedida a colaboração, sendo desligado o
sistema de rega de forma a não prejudicar a festa e a colocação de uma sombra no campo de jogos.Associação Oncológica do Algarve: Solicitação de apoio financeiro para realização da
“Mamamaratona” no dia 07/10/2018 em Portimão.----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que será atribuido o donativo monetário no valor de 50€
(cinquenta euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------Página nº1
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Ponto três: Processo de Contraordenação - Canídeo nº 1/2018
Agostinho de Jesus Amado: Foi presente cópia da informação do pagamento voluntário da coima.
O processo fica encerrado e será prestada informação ao Comandante do Posto do GNR de Aljezur.
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e duas horas e trinta minutos. -----------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________
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