Reunião de 06-11-2014

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e catorze, 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 ATAS
Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta a ata 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 trinta e um de outubro de dois mil e catorze. –
Ponto três: Correspondência
ANAFRE: Foi presente mail, datado de 03/10/2014, dando conhecimento dos contatos das
freguesias do distrito de Faro e contato da sede da ANAFRE. ---------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Ministério das Finanças: Foi presente mail, datado de 06/10/2014, com informação sobre as
transferências de regiões autónomas e autarquias locais para fundações em 2014.----------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Sandra Candeias: Foi presente mail, datado de 16/10/2014, com apresentação de portfólio de
serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------Teresa Guerreiro: Foi presente mail, datado de 21/10/2014, com informação de produtos.----------Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------Sindicato SINTAP: Foi presente mail datado de 23/10/2014 com informação das alterações aos
horários de trabalho.----------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------ADSE: Foi presente ofício número 649386, datado de 15/10/2014,com informação sobre a cessação
da relação jurídica de emprego público p/ mútuo acordo – procedimentos/ADSE. ---------------------Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------Freguesia de Marmelete: Foi presente ofício número 264, datado de 16/10/2014, solicitando a
divulgação da XXI edição da festa da castanha e ao mesmo tempo convidando o executivo a estar
presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ADSE: Foi presente ofício número 653061, datado de 17/10/2014, dando conhecimento de licenças,
manutenção de direitos e procedimentos dos titulares de ADSE.------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Rota Vicentina: Foi presente ofício datado de 28/10/2014, apresentando convite para conselho
consultivo Rota Vicentina. --------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Página nº1
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Município de Aljezur: Foi presente ofício número 6441, datado de 31/10/2014 com informação de
reunião a realizar no dia 13/11/2014.---------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------Ana Pinela – Segurança Social: Foi presente mail datado de 31/10/2014 com informação sobre
novo contato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------Natália Torégão: Foi presente mail, datado de 31/10/2014 com informação sobre ação de
sensibilização “ trabalho não declarado”.----------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Freitas do Amaral: Foi presente mail datado de 31/10/2014 solicitando uma reunião para
apresentação de novas aplicações informáticas. --------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que, na presente data, esta Junta não está interessada em
adquirir novas aplicações informáticas. -----------------------------------------------------------------------Caixa Geral de Depósitos: Foi presente ofício datado de 31/10/2014 com informação de pacote de
produtos e serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, não adquirir o pacote de produtos e serviços por não ter grande
utilidade nos serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------Tertúlia: Foi presente mail datado de 03/11/2014 solicitando apoio para a 15ª edição da Feira de
Natal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, apoiar a associação com o valor de €75,00 (setenta e cinco
euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCDR Algarve: Foi presente mail datado de 05/11/2014, com informação sobre formação 2015.--Foi deliberado, por unanimidade, analisar as formações com interesse para a funcionária, Élia
Santos, participar. -------------------------------------------------------------------------------------------------EB1/JI do Rogil: Foi presente ofício datado de 06/11/2014, solicitando castanhas para a
comemoração do dia de São Martinho. ------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, oferecer as castanhas solicitadas. --------------------------------------Casa da Criança do Rogil: Foi presente ofício número 350, datado de 04/11/2014, solicitando
apoio para disponibilização de um funcionário desta Junta, 4 horas quinzenais para apoio do jardim
da Casa da Criança, no edifício do Rogil. ---------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, disponibilizar um funcionário para apoio do espaço exterior. -----Hospital Particular do Algarve: Foi presente ofício datado de 31/10/2014, bem como a revista de
saúde e bem-estar do grupo HPA Saúde. ----------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------II – DESPORTO RECREIO E LAZER
A exemplo de anos anteriores, a Junta de Freguesia continua a promover e executar projetos de
recreio e lazer para jovens e idosos desta freguesia. No cumprimento e execução do Plano
Plurianual das Acções mais Relevantes para o ano de dois mil e catorze a Junta deliberou, por
unanimidade, organizar um Convívio de Gerações, com oferta de um lanche (chá e bolos) e música
para dançar, a realizar no dia vinte e um de dezembro. -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento ao Duo musical “Ana e Edgar Marques” para
atuação no dia vinte e um de dezembro. ------------------------------------------------------------------------
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ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte e duas horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO___________________________________________________________________
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