1

JUNTA DE FREGUESIA DE LAGOA – NOSSA SENHORA DO ROSARIO
Rua Dr. José Pereira Botelho n.º 45
Rosário – 9560 – 097 – Lagoa – S. Miguel
Contribuinte nº 512 074 305

ATA N.º 9 DE SETEMBRO DE 2019
Aos trinta dias do mês de Setembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte horas, realizouse no edifício sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, a reunião ordinária
respeitante ao mês de Setembro do ano dois mil e dezanove, na qual estiveram presentes os
seus membros, Gilberto de Sousa Borges (Presidente), Paulo Miguel Andrade Rego
(Tesoureiro) e Lucrécia de Fátima Teles Rego (Secretária). ---------------------------------------------Aberta a reunião deu-se de imediato cumprimento à ordem de trabalhos. ---------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência recebida que
se encontra registada sob os números 104 a 111 (cento e três cento e onze). ---------------------CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA:
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que
se encontra registada sob os números 124 a 138 (cento e vinte quatro a cento e trinta e oito).
ATESTADOS:
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 474 a 517
(quatrocentos e setenta e quatro a quinhentos e dezassete), no valor total de 102,50 € (cento
e dois euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------CANÍDEOS
Foram registados no mês de Setembro (vinte e sete) canídeos, com o número 1880 a 1886
(mil oitocentos oitenta a mil oitocentos e oitenta e seis) e emitidas 7 (sete), licenças, números
303 a 332 (trezentos e tres a trezentos e trinta e dois), no valor total de 148,00 € (cento e
quarenta e oito euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAÇÕES
Foi registada 1 (uma certificações, no valor total de 10,00€ (dez euros). -------------------------GUIAS DE RECEITA E RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA
Deu entrada, conforme registado no livro de caixa, ordens de recebimento no mês de
Setembro montante global 8.433,62€ (oito mil e quatrocentos e trinta e três euros e sessenta
e dois cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA
Foram efetuados no mês de Setembro os pagamentos constantes no livro de caixa, do
número quatrocentos e seis a quatrocentos e oitenta e quatro no montante global
de12.016,00€ (doze mil e dezasseis euros). ---------------------------------------------------------------SALDO DO MÊS
O saldo do mês de Setembro foi de – 3. 582,€38 (três mil, quinhentos e oitenta e dois euros e
trinta e oito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------
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SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
Transita para o mês de Setembro do ano dois mil e dezanove um saldo no valor de
31.682,38€ (trinta e um mil e seiscentos e oitenta e dois cêntimos). -----------------------------------

DELIBERAÇÕES
PROTOCOLO COM MUNICÍPIO DE LAGOA
O executivo da Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade não renovar a cláusula do
Acordo da Execução com o Município, respeitante à limpeza das canadas da freguesia, uma
vez que não possuímos meios humanos, nem viatura e a maquinaria que é necessária para
efetuar aquele serviço.----------------------------------------------------------------------------------------------LIMPEZA DA RIBEIRA DOS ARRUDAS
O executivo da Junta de Freguesia após ter analisado a própria a proposta apresentada pelos
Jardineiros Lagoenses para a limpeza da ribeira no troço compreendido entre as Terras de
Dentro e a foz da Ribeira, junto ao mar pelo valor de 1 450,00€ + IVA, deliberou por
unanimidade adjudicar aquele serviço à empresa----------------------------------------------------------REVOGAÇÃO CONTRATO DE CONSULTORIA
O executivo após ter analisado a proposta de aumento por parte da ITOC para a prestação do
serviço de consultoria mensal a partir de Janeiro de 2020, deliberou por unanimidade não
concordar com a proposta apresentada e revogar o contrato com aquela empresa a partir do
dia 01/01/2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATO DE CONSULTORIA MENSAL
Foi apresentada pela Globalsoft uma proposta para a execução de consultoria mensal via
remota pelo valor de 135,00€+IVA, na qual está prevista uma visita presencial trimestral. O
executivo após ter analisado a proposta e por se tratar de uma empresa idónea nesta matéria
e que oferece um preço mais baixo que a empresa ITOC, deliberou por unanimidade aceitar a
proposta apresentada, sendo efetuado um contrato de um ano a partir 01/01/2020, com a
possibilidade de prorrogação automática por mais um ano.----------------------------------------------SUBSTITUIÇÃO DE DIAS DE ATESTADO POR DIAS DE FÉRIAS
Foi apresentado pela funcionária Sónia Chora um requerimento a solicitar a substituição dos
primeiros três dias de atestado médico por dias de férias, o Executivo após ter analisado o
documento, deliberou por unanimidade indeferir o requerimento uma vez que o mesmo foi
apresentado fora do prazo.-----------------------------------------------------------------------------------------
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PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
Terminando o procedimento disciplinar que foi instaurado â funcionária Sónia de Fátima
Pacheco Chora, e face ás conclusões apresentadas pelo instrutor Drº. Mário João de
Medeiros, as quais indicam que as infrações cometidas são puníveis com as sanções
disciplinares de suspensão, nos termos do artº 186º. m) e despedimento disciplinar, nos
termos dos artºs. 187º. E 297º., nº 3, i) da LTFP, o executivo deliberou por unanimidade
concordar com a suspensão de 30 dias tendo em consideração que a funcionária confessou
as ilegalidades cometidas, pedindo desculpa e mostrando arrependimento, conforme consta
do documento arquivado na página nº 19 do processo disciplinar

O Presidente
_______________________________
(Gilberto de Sousa Borges)

A Secretária
______________________________________
(Lucrécia de Fátima Teles Rego)

O Tesoureiro
___________________________________
(Paulo Miguel Andrade Rego)
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