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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 17 DE JANEIRO DE 2018

----Aos dezassete de janeiro de dois mil e dezoito, na sede da Junta de Freguesia, decorreu uma reunião ordinária, às vinte e uma horas, tendo presidido José Gonçalo Nobre Duarte da Silva (Presidente), com as seguintes presenças: Ana Paula Gervásio P. Correia de Almeida (Secretária) e Vilson Santana Martins Amado (Tesoureiro).	
 Da ordem de trabalhos constavam os seguintes pontos: --------------------------------------------- Ponto um – Divulgação da correspondência recebida;	
---- Ponto dois – Informações;	
---- Ponto três – Análise de pedidos de apoio; ------------------------------------------------------------- Ponto quatro – Balanço das atividades desenvolvidas; -------------------------------------------
---- Ponto cinco – Preparação de atividades; --------------------------------------------------------------- Ponto seis – Deliberação para descongelamento das carreiras dos funcionários; ----------------- Ponto sete – Aprovação da 1.ª alteração ao Orçamento para 2018; -------------------------------- Ponto oito – Ratificação de despesas. ------------------------------------------------------------------- Lida, pela secretária, e aprovada por unanimidade a ata do dia vinte de dezembro, o presidente deu início à reunião com o ponto um da ordem de trabalhos, divulgando a correspondência recebida, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------- a) O ofício do presidente da Junta de Freguesia de Alferce acompanhando cópia de uma comunicação enviada ao Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações sobre a inexistência de cobertura de rede móvel naquela freguesia e a respetiva resposta; ------------------- b) O convite do Clube Desportivo e Cultural da Nave endereçado ao presidente desta Junta de Freguesia para estar presente na partida da 1.ª Escalada à Foia, prova inserida no Campeonato Regional de Montanha, a realizar no próximo dia 27 de janeiro, e para entrega de prémios; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) O email do ACES, convidando o presidente da Junta de Freguesia para estar presente na Sessão de Apresentação do Plano Local de Saúde do Barlavento Algarvio, que terá lugar no dia 30 de janeiro, no auditório do Museu Municipal de Portimão, tendo o presidente manifestado a intenção comparecer a este evento, dado o interesse que poderá ter para esta Freguesia; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- d) O email da CCDR Algarve, dando conhecimento de uma sessão de esclarecimento sobre o processo de descongelamento de carreiras, agendada para o dia 30 de janeiro; ------------- e) O email do Gabinete Técnico Florestal do Município de Monchique, solicitando contributos desta Freguesia no planeamento das ações de informação/sensibilização relativas à atualização do Plano de Sensibilização sobre Defesa da Floresta Contra Incêndios. --------------- Passando ao ponto dois, o presidente deu conhecimento da sua presença numa Ação de Sensibilização de Proteção Civil para autarcas das freguesias, promovida pela delegação do Algarve da ANAFRE, que decorreu no dia 18 de janeiro, em Tavira, na qual se destacou a importância que as freguesia têm no âmbito da Proteção Civil e se apelou à criação de um gabinete nas freguesias, tendo em vista a identificação de situações de risco e a definição de estratégias para o evitar, as quais deverão ser transmitidas à Câmara Municipal.--------------------- Neste âmbito, avançou-se com uma proposta de criação de um «Conselho de Cidadãos para Intervenção em Situações de Risco», que possa intervir, de diversas formas, em situações de risco ou catástrofe, apoiando quem gere a emergência. ----------------------------------- O presidente colocou os restantes elementos do executivo a par dos contactos que tem mantido com o vereador José Manuel Chaparro, tendo em vista algumas intervenções nos imóveis desta da Freguesia, nomeadamente a criação de um acesso pelo jardim e a ampliação do edifício sede. Foi ainda ponderada a possibilidade de a Câmara Municipal ceder um espaço para garagem nas traseiras do Mercado Municipal. ---------------------------------------------- Dando cumprimento ao ponto três, foi apreciado o pedido da Associação Oncológica do Algarve para apoio à 18.ª edição da MAMAMARATONA, mediante um donativo monetário, tendo este executivo deliberado atribuir a verba de 150 euros, prevista no orçamento para o corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- No âmbito do ponto quatro, foi feito o balanço das atividades realizadas desde o dia vinte de dezembro, com particular destaque para o XVII Jantar de Estudantes Monchiquenses no Ensino Superior, que contou com quarente e sete inscrições, além da presença de cinco elementos dos órgãos executivo e deliberativo, de estudantes de outros concelhos e de outros participantes não estudantes. A atividade «Boomerang», dinamizada pela Professora Madalena Vitorino, constituiu uma novidade neste evento e suplantou as expetativas iniciais, merecendo pareceres muito favoráveis da parte de vários estudantes. O jantar convívio continua a revelar-se uma excelente estratégia para promover a troca de ideias e de vivências entre estudantes de diferentes áreas e de distintas instituições do ensino superior. ------------------- O Encontro de Reis, realizado no passado dia cinco de janeiro, mereceu também uma apreciação mais aprofundada deste executivo, tendo-se verificado a participação de dezasseis joldas, constituídas por elementos com idades muito heterogéneas, nomeadamente grupos escolares. A importância desta atividade, que recuperou uma tradição centenária do nosso povo, ultrapassou já os limites do concelho, verificando-se uma significativa participação de joldas de diferentes concelhos do Algarve. Por ser um evento muito concorrido e acarinhado pela população da Freguesia, este executivo ponderou a possibilidade de lhe dar uma maior dimensão em edições futuras, o que implica repensar o espaço e apostar em novas parcerias. –
---- No que diz respeito ao ponto cinco, foi feita a preparação do Desfile de Carnaval com as crianças que frequentam os diferentes estabelecimentos de ensino do concelho e que está agendado para o dia nove de fevereiro. O presidente deu conhecimento de uma reunião com a Direção do Agrupamento de Escolas de Monchique e outros elementos da comunidade escolar, onde foi acertado o percurso do desfile e a estratégia de concentração das crianças e de apresentação dos vários grupos. Tal como vem sendo hábito, a Junta de Freguesia atribuirá um subsídio no valor de cinco euros por criança para comparticipação na confeção dos fatos e oferecerá um lanche, composto por uma sandes, um sumo e uma maçã, a todos os participantes do desfile, de acordo com dados apresentados por cada um dos grupos/salas.--------- No corrente ano, a animação carnavalesca alargar-se-á ao dia onze, domingo, com um pequeno desfile entre o Largo de São Sebastião e o Largo da Fonte dos Chorões, a que seguirá um Baile no Quartel dos Bombeiros. --------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto seis, foram compulsados os processos individuais dos trabalhadores da Freguesia de Monchique e verificadas as avaliações atribuídas e o somatório dos pontos obtidos, desde 2004, ou desde a última progressão, tendo a Junta deliberado, ao abrigo da alínea e) do artigo 19.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e, para efeitos da materialização do descongelamento de carreiras, conforme fixado pelo artigo 18.º da Lei do Orçamento de Estado para 2018, concretizar as seguintes transições:----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Maria da Graça Simões de Sousa – assistente técnico auferindo a remuneração de 961,18€, correspondente à posição 5.ª – 6.ª e ao nível 10.º - 11.º, tendo 19 pontos, transita para a posição remuneratória imediatamente seguinte, 6.ª – 11.º, cuja remuneração é 995,51 e ficando ainda com 9 pontos acumulados; ------------------------------------------------------------------- b) Maria Manuela Batalim Augusto – assistente operacional auferindo a remuneração de 580,00€, correspondendo à posição 3.ª e ao nível 3.º, tendo 13 pontos, transita para a posição remuneratória imediatamente seguinte, 4.ª – 4.º, cuja remuneração é 635,07€ e ficando ainda com 3 pontos acumulados; --------------------------------------------------------------------------------
---- c) Maria Natália Guerreiro Coelho - assistente operacional auferindo a remuneração de 580,00€, correspondendo à posição 3.ª e ao nível 3.º, tendo 13 pontos, transita para a posição remuneratória imediatamente seguinte, 4.ª – 4.º, cuja remuneração é 635,07€ e ficando ainda com 3 pontos acumulados; ------------------------------------------------------------------------------------ d) Carlos José André Albano - assistente operacional auferindo a remuneração de 700,29€, correspondendo à posição 5.ª e ao nível 6.º, tendo 15 pontos, transita para a posição remuneratória imediatamente seguinte, 6.ª – 6.º, cuja remuneração é 738,05€ e ficando ainda com 5 pontos acumulados; ------------------------------------------------------------------------------------ e) Isabel Maria Duarte Alves - assistente operacional auferindo a remuneração de 580,00€, correspondendo à posição 3.ª e ao nível 3.º, tendo 11 pontos, transita para a posição remuneratória imediatamente seguinte, 4.ª – 4.º, cuja remuneração é 635,07€ e ficando ainda com 1 ponto acumulado; -------------------------------------------------------------------------------------- f) Luciana Cristina António Albano - assistente operacional auferindo a remuneração de 580,00€, correspondendo à posição 1.ª – 3.º, tendo 6 pontos, que não conferem direito a descongelamento, mantém-se na mesma posição remuneratória; --------------------------------------- g) Vera Lúcia Mariano Nunes - assistente operacional auferindo a remuneração de 580,00€, correspondendo à posição 1.ª – 3.º, tendo 6 pontos, que não conferem direito a descongelamento, mantém-se na mesma posição remuneratória. --------------------------------------- A deliberação tomada por esta Junta de Freguesia  no que concerne aos trabalhadores integrados na carreira de assistente operacional, a auferirem a retribuição mínima mensal garantida e tendo o número de pontos para a alteração obrigatória de posicionamento remuneratório, refletiu a regra constante da parte preambular da Portaria 1553-C/2008, de 31 de dezembro, isto é, a transição para a posição remuneratória que garantiu o impulso mínimo de 28,00€. Nesta circunstância, os trabalhadores integrados na carreira de assistente operacional e que estavam a auferir a RMMG e com 10 pontos transitam para a 4.ª posição da respetiva carreira, a que corresponde o 4.º nível da tabela remuneratória única.----------------------- Deliberou-se, ainda, por unanimidade, notificar os trabalhadores relativamente à avaliação atribuída e aos pontos obtidos.-------------------------------------------------------------------- Já no âmbito do ponto sete, procedeu-se à elaboração e aprovação, por unanimidade, da 1.ª alteração ao orçamento para o corrente ano. Reforçaram-se as seguintes rubricas: -----------
----ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de serviços – outros serviços, em duzentos euros, em contrapartida da rubrica EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Aquisição de serviços – Atividades.--------------------------------------------------
---- SECRETARIA – DESPESAS COM O PESSOAL – Regime de contrato individual de trabalho – Pessoal em funções – Seguros – Seguros de Acidentes de Trabalho, em cinquenta euros, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPESAS COM O PESSOAL – Regime de contrato individual de trabalho – Pessoal em funções – Seguros – Seguros de Acidentes de Trabalho, em cinquenta euros e URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE – DESPESAS COM O PESSOAL – Regime de contrato individual de trabalho – Pessoal em funções – Seguros – Seguros de Acidentes de Trabalho, em cinquenta euros, em contrapartida da rubrica EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – Outros serviços – Atividades.---------------------------------------------------------------
---- Finalmente, e no que diz respeito ao ponto oito da ordem de trabalhos, foram ratificadas, por unanimidade, todas as despesas autorizadas e efetuadas por esta Freguesia desde a última reunião ordinária deste executivo e até à presente data. ----------------------------------------------
---- E nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, por todos vai ser assinada.	
---- A presente ata é composta por quatro folhas devidamente numeradas e rubricadas.		
---- E nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta que, depois de lida e aprovada, por todos vai ser assinada.	
----A reunião foi encerrada às zero horas.	
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