Ata número cinco

Data: Vinte e nove de Dezembro de dois mil e quatorze.
Hora: 20:00H

Local: Sede da Junta de Freguesia
Gisela de Fátima Pavão Melo Rodrigues Paz; Judite de Fátima

Presentes:

Oliveira Cabral Silva; Victor João Oliveira Couto; Mário
Miguel Rodrigues Furtado; Rodrigo João Medeiros de Sousa;
Paula Cristina Leandro Faria; Zenaide da Conceição Ferreira
Maré Gouveia Victória; Ana Cristina Teixeira Pita; Nuno
Filipe Rodrigues; Carlos Alberto Pacheco Teixeira Gaipo;
Carlos Salvador.

Ausentes:

Carlos Manuel Furtado Freire; Osvaldo do Rego Janeiro.
I – 2ª Revisão Orçamental do ano 2014;

Ordem de Trabalhos: II – Documentos Provisórios para 2015;
III – Mapa de Pessoal;
IV – Situação Financeira da Junta.
Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, pelas vinte
horas, por convocatória do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia Mário Miguel
Rodrigues Furtado, compareceram na sede da Junta de Freguesia da Conceição, em
sessão ordinária, os elementos da Assembleia de Freguesia acima referidos para dar
cumprimento à ordem supracitada dos trabalhos.---------------------------------------------A sessão iniciou-se com a marcação de presenças dos seus elementos. Os elementos
Carlos Freire e Osvaldo do Rego Janeiro estiveram ausentes desta reunião, sendo o
primeiro substituído pelo Carlos Salvador.-----------------------------------------------------No período antes da ordem de trabalhos, foi dada a palavra à assembleia para
intervirem, não sendo colocada nenhuma questão ou assunto por parte desta, o
presidente da assembleia tomou da palavra para ler a esta, a resposta que recebeu por
parte da Sé de Angra e do Sr. Padre Norberto Pacheco relativa ao voto de
congratulação anteriormente apresentado nesta assembleia.----------------------------------

A reunião prosseguiu com a leitura da ata da reunião anterior pelo 1º Secretário, tendo
sido aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------I - 2ª Revisão Orçamental do ano 2014:--------------------------------------------------------A Sra. Presidente interveio para lembrar que esta reunião habitualmente se realiza
antes do Natal, mas excecionalmente teve de se realizar neste presente dia por causa de
verbas que ainda não foram recebidas, designadamente da Secretaria dos transportes
referente a 15% ainda em falta, bem como da Secretaria da Habitação com um
montante em falta de 7.500 euros. Comunicou ainda à assembleia que esta revisão
deve-se a algumas rubricas (pessoal em funções, suplementos e prémios), que foram
distribuídos por outras rubricas pela razão de estarem em excedente. Proceder ao acerto
relativo a verbas referentes a protocolos que deveriam ser recebidos este ano, mas que
segundo a previsão não serão transferidos ainda este ano. A senhora presidente frisou
que este ano o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) apresentou maiores receitas
derivado do fato de se ter aumentado o valor reembolsado do IMI rural de 50% para
100% e ter sido entregue 1% referente ao IMI urbano às juntas de freguesia.------------Seguiu-se a reunião com a votação referente à segunda revisão orçamental, sendo esta
aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------II – Documentos Provisórios para 2015:--------------------------------------------------------A senhora presidente de junta explicou a esta assembleia os documentos provisórios
para o ano de 2015, não tendo sido interpelada por nenhum membro presente.----------Ainda na posse da palavra passou a explanar o plano plurianual de atividades,
referindo que o ATL tem recebido situações de carência social nomeadamente
financeira, aos quais a junta tem ajudado para que não se verifique uma retirada das
crianças por incumprimentos nas mensalidades. O senhor presidente da Assembleia
referiu que o principal objetivo do ATL é o de prestar um bom serviço e auxilio aos
seus munícipes sem ter por única finalidade o lucro.-----------------------------------------Novamente na posse da palavra a senhora presidente referiu que a manutenção das
escolas passou para alçada das juntas de freguesia, no entanto alarmou para o fato da
verba alocada para este fim ser manifestamente insuficiente para a realização das
eventuais reparações necessárias.-----------------------------------------------------------------

Após a explicação acerca das receitas por parte da senhora presidente, o presidente da
assembleia pediu a palavra para interpelar os presentes na tentativa de saber se
existiam dúvidas. Ninguém pediu a palavra. Procedeu-se à votação, tendo esta sido
aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------III – Mapa de Pessoal:-----------------------------------------------------------------------------A reunião seguiu-se com a explicação da senhora presidente acerca do mapa de
pessoal, apesar de não ser de cariz obrigatório, a presidente referiu que este não tinha
sido alvo de alterações além da administrativa técnica.--------------------------------------IV – Situação Financeira da Junta e Outros:---------------------------------------------------A presidente manifestou alguma satisfação com a situação financeira da junta,
referindo que esta foi positiva, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas ao longo
do ano. O presidente da assembleia tomou da palavra para frisar que dada a difícil
conjuntura, foi possível apoiar os munícipes através de protocolos que entregaram mais
trabalho às empresas locais. Comunicou ainda que este edil apresenta uma prontidão de
pagamento a trinta dias aos seus fornecedores.------------------------------------------------No que concerne a comunicações finais, foi participado pela senhora presidente que a
Ermida está praticamente finalizada, faltando o mobiliário para dotar esta de maior
conforto. A chave da Ermida ficará ao cuidado da junta de freguesia.---------------------Informou ainda que a sala de informática já está em funcionamento com boa adesão
por parte da população.---------------------------------------------------------------------------Foram distribuídos 30 cabazes na freguesia na quadra natalícia a agregados familiares
mais carenciados.----------------------------------------------------------------------------------Terminada a reunião, o presidente da assembleia desejou um próspero ano novo a
todos os presentes.---------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata, que depois de ser lida e aprovada vai ser assinada nos termos da Lei:
O Presidente
O Secretário

