Reunião de 03-05-2017

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 03/05/ 2017
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 3 de maio de 2017
INÍCIO:20:00 horas
ENCERRAMENTO: 22:30 horas
PRESENÇAS: Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, Presidente, Elieser João Candeias, Secretário e
Cláudia Margarida Lucas da Rosa, Tesoureiro. ---------------------------------------------------------------

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos membros da Junta, o
senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas vinte horas. ---------------------------------------------

Período de Antes da Ordem do Dia
UM – Assuntos Gerais de Interesse da Freguesia: – Não se verificou qualquer intervenção neste
ponto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia
I - Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos
Ponto um: Aprovação de Ata
Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta a ata da reunião anterior, que foi
aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. ----------------------Ponto dois: 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, no dia 12 de maio de
2017, considerando a importância que reveste a visita a Portugal de Sua Santidade o Papa
Francisco. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de abril. -----ACT – Centro Local de Portimão: Apoio à divulgação – Inquérito às Condições de Trabalho em
Portugal Continental. ---------------------------------------------------------------------------------------------Direção-Geral das Autarquias Locais: Portaria nº 128/2017, de 05/04 – Pedido de credenciais de
acesso ao S3CP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Kmed Europa: Pedido de pagamento referente ao contrato 604382. ------------------------------------Fresoft: Informação de pagamento por débito direto. -------------------------------------------------------IEFP – Serviço de Emprego de Lagos: Informação sobre realização de entrevistas, processos 040
e 041/CEI/17. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Empathy Voices, Lda : Autorização de ocupação de espaço público para a realização de rastreio. -Foi deliberado, por unanimidade, informar que será cedido o espaço e o ponto de luz. ----------------Município de Aljezur: Pedido de ocupação de banca no Mercado Municipal de Rogil por Neuza
Rosa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, retirar este assunto da ordem do dia. ----------------------------------Ponto quatro: Cemitério
Armando de Oliveira: foi presente requerimento número 162, datado de 27/04/2017, requerendo
licença para colocação de lápide na sepultura temporária 145, talhão 5 no cemitério de Rogil.--------
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A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelo requerente e informar que após
cinco anos e quando for notificado pela Junta de Freguesia, ficará responsável pela remoção da
lápide. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte e oito de abril de dois mil e dezassete. -Ponto seis: Mapa de férias
Foi deliberado por unanimidade, aprovar o mapa de férias para o ano de 2017, o qual ficará afixado
nos serviços administrativos até ao final do ano. -------------------------------------------------------------Ajuste Direto Simplificado – Manutenção instalação elétrica na Capela do Cemitério de Rogil
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa, Jorge M. R. Jesus-Instalações Eléctricas
Unipessoal, Lda, a apresentar proposta para manutenção e reparação das infraestruturas elétricas da
capela do cemitério de Rogil. -----------------------------------------------------------------------------------Ajuste Direto Simplificado – Reparação de instalações
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa, Frank Lehmann – Ideias em Madeira, Lda
Lda, a apresentar proposta para manutenção e reparação das instalações em madeira, junto da exEscola Primária de Maria Vinagre. Os trabalhos consistem em substituição de todas as madeiras
danificadas e aplicação de tratamento das madeiras com os respetivos impermeabilizantes,
substituição de porta e telhado. ---------------------------------------------------------------------------------II - Desporto Recreio e Lazer
Ponto um: Comemorações do XXIV aniversário da freguesia:
Foi deliberado, por unanimidade comemorar o aniversário da freguesia no dia 18 de Junho de dois
mil e dezassete. Inserida nas festividades do dia do aniversário da freguesia, haverá uma atuação
musical e será oferecido um almoço à população. -----------------------------------------------------------Para atuação musical referida, foi deliberado, por unanimidade, pedir proposta de preços à
acordeonista, Rita Melo. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Animação de Rua
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento ao acordeonista Roberto Bernardino, para uma
atuação musical no dia vinte e cinco de agosto, das 21 horas à uma hora do dia seguinte, na
localidade de Maria Vinagre. -----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, convidar o empresário Luis Loução a apresentar proposta, para
uma animação de rua no dia 16 de agosto, no Largo 1º de Maio- Rogil, com a artista “ Caramelo”
acompanhada de duas bailarinas, artista de baile, som e luzes. --------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte duas horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________
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