Reunião de 22-12-2014

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, no edifício sede desta autarquia, e
na sala de reuniões, compareceram, para realizar uma reunião extraordinária 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: Tolerância de ponto
No uso da competência em gestão dos recursos humanos afetos aos serviços da freguesia, conferida
pela alínea e) do artigo 19.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade,
a concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores desta Junta de Freguesia, nos dias 24 e 26 de
dezembro de 2014 e dia 2 de janeiro de 2015. ----------------------------------------------------------------Ponto dois: TERCEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO PPA DO ANO
DE DOIS MIL E CATORZE

Foi deliberado por unanimidade, proceder à terceira alteração ao orçamento e primeira alteração ao
PPA do ano de dois mil e catorze, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se
encontram arquivados em pasta própria. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto três – Correspondência
Associação Oncológica do Algarve: Foi presente mail com data de 16/12/2014 solicitando um
donativo para a Mamamaratona 14. ----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, apoiar a associação com o valor de cem euros (€100,00). ----------AMI: Foi presente ofício com data de novembro de 2014 solicitando um donativo para ajudar
projetos da AMI.--------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um donativo no valor de trinta euros (€30,00). -------------Jornal Algarzur: Foi presente proposta com data de 5/12/2014 para inserção de mensagem de
Natal no referido jornal, bem como a divulgação de atividades da Junta ao longo do ano de 2015. O
valor da proposta é de 375,00 (trezentos e setenta e cinco euros) acrescido de IVA à taxa legal em
vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, aceitar a proposta apresentada. -------------------------------------ALGAR: Foi presente ofício circular com informação sobre formação o 6.º peditório nacional de
pilhas e baterias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Tertulia: Foi presente mail com data de 3/12/2014 agradecendo o apoio para a Feira de Natal.------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Foi presente mail datado de 09/12/2014, sobre a dinamização da
produção da Batata-Doce de Aljezur. --------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------DGAI: Foi presente ofício com data de 18/11/2014, sobre o Recenseamento Eleitoral – Composição
das Comissões Recenseadoras no Território Nacional.------------------------------------------------------Freguesia de Ferragudo: Foi presente mail com data de 11/12/2014 solicitando a divulgação da
iniciativa “ Banho de Mar em Ferragudo” a 1/01/2015.-----------------------------------------------------Página nº1
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Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Freguesia de Ferragudo: Foi presente mail com data de 10/12/2014 com informação sobre o
encerramento dos serviços na época natalícia. ---------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ANAFRE: Foi presente mail com data de 12/12/2014 com informação da reunião no dia
30/12/2014 em Quarteira. ---------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Caixa Geral de Aposentações: Foi presente ofício circular com data de 05/12/2014 com
informação sobre os formulários obrigatórios exigidos pelo art.º 51.º do Decreto-Lei n.º 503/99, de
20 de novembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Tribunal de Contas: Foi presente ofício com data de 15/12/2014 solicitando documentos relativos
a Conta de Gerência de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento do conteúdo e de que foi enviada resposta pela funcionária no dia
19/12/2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------DGAL: Foi presente ofício com data de 18/12/2014 com informação sobre a promoção dos estágios
PEPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Master Dream: Foi presente mail com data de 18/12/2014 solicitando informação relevante sobre
o concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, não ceder informação, visto não ser mencionado o objetivo e não
refere se existem custos associados. ---------------------------------------------------------------------------DECO: Foi presente mail com data de 17/12/2014 solicitando a colaboração da Junta para
divulgação do projeto Energia Fantasma. ---------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, apoiar a DECO com a divulgação do projeto. -----------------------II – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
CEMITÉRIO
Bruna Filipa Pacheco Nunes: inumação em gavetão número dezassete: - foi ratificado o despacho
do senhor Presidente da Junta do dia 18/12/2014, referente à concessão do gavetão número
dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------III - DESPORTO RECREIO E LAZER
Foi deliberado, por unanimidade, alterar a data do “Convívio de Gerações” o qual terá lugar no dia
18/01/2015. O motivo da alteração esteve na origem do falecimento da jovem Bruna Nunes
residente nesta freguesia. Mantem-se a contratação do duo musical “Ana & Edgar”. ------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte e uma horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO___________________________________________________________________
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