Reunião de 06-04-2016

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 06/04/2016
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 6 de abril de 2016
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 Atas
Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta as atas das reuniões anteriores, que
foram aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinadas pelos membros presentes. ------------Ponto dois: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Restaurante A Fátima: Orçamento para almoço do Passeio da Páscoa no dia 1/04/2016. -----------Miroma – Serviços e Gestão de Participações, Lda: Apresentação de serviços de plataforma
eletrónica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Beneficiários do Mira: Informação de limpeza e esvaziamento do canal de rega em
diversos dias dos meses de março e abril. --------------------------------------------------------------------Tertulia: Relatório do programa entrelaçar referente ao segundo trimestre. ----------------------------Assembleia Municipal de Lagos: Moção sobre pedido de suspensão da aplicação do regime do
arrendamento apoiado e sobre reversão do Centro Hospitalar do Algarve. ------------------------------Sigmaimpact: Proposta de preços de herbicidas. -----------------------------------------------------------Pontos de Vista: Convite para uma entrevista para a edição 54 da revista distribuída com o jornal
Publico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Freguesia de São Gonçalo de Lagos: Convite para as comemorações do dia da agricultura.-----Alberto Horta: Esclarecimentos sobre serviços de consultoria. ------------------------------------------ANAFRE: Fórum nacional do álcool e saúde. Pedido de informação sobre programas deste tipo na
freguesia de Rogil. ------------------------------------------------------------------------------------------------Inspeção de Pulverizadores de Produtos Fitofarmacêuticos. -----------------------------------------------Bolsa Nacional de Terras. ---------------------------------------------------------------------------------------Pagamento de quotas. --------------------------------------------------------------------------------------------Legislação em vigor acerca da aplicação dos produtos fitofarmacêuticos. -------------------------------Autoridade para as Condições do Trabalho: Comemorações dos “100 anos de Inspeção do
Trabalho em Portugal”. ------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Projeto de Resolução n.º 70/XIII/ 1.ª “ Reversão do processo de
fusão dos hospitais algarvios num único centro hospitalar”, apresentado pelo PCP. -------------------Assembleia da República aprova Projeto de Resolução do PCP sobre as obras de requalificação da
Estrada Nacional 125. --------------------------------------------------------------------------------------------Página nº1
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Projeto de Resolução do PCP sobre o fim do Centro Hospital do Algarve chumbado por PS, PSD, e
CDS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Humberto Pimentel Esteves & Filhos, Lda: Informação sobre a não apresentação de proposta
para construção de gavetões no cemitério de Rogil. ---------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, enviar documento para o Município de Aljezur ao cuidado do
engenheiro João Carreiro. ---------------------------------------------------------------------------------------Vânia Beliz: Projeto de educação para a saúde (ensino pré- escolar e primeiro ciclo) A Viagem de
Peludim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fundação AMI: Pedido de divulgação de cartaz. -----------------------------------------------------------Porta Imagem: Campanha promocional de sinalização. ---------------------------------------------------Direcção –Geral das Autarquias Locais: Carregamento de dados “ Recursos Humanos
(trimestral) – 1.º trimestre de 2016 – de 1 a 10 de abril de 2016 -------------------------------------------Amélia Ferreira: Confirmação da viagem de barco em Sesimbra. ---------------------------------------CCDR Algarve: Sessão de apresentação “ Boas Práticas de Valorização das Pessoas” no dia 7 de
abril em Faro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente mail, datado de 05/04/2016 com proposta de quarta adenda ao
Contrato de Delegação de Competências. ---------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remete-la para aprovação da Assembleia de
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Cemitério
Maria Inácia Silva Telo Duarte: inumação em gavetão número dezanove: - foi ratificado o
despacho do senhor Presidente da Junta do dia 04/04/2016, referente à concessão do gavetão
número dezanove. ------------------------------------------------------------------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de março de dois mil e dezasseis. -Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de inertes
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de inertes e verificados os preços, foi
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Secilbritas o fornecimento de tout-venant, brita e
pó-de-pedra, sem transporte. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PPI DO ANO DE DOIS MIL E
DEZASSEIS
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira revisão ao orçamento e ao PPI do ano de dois
mil e dezasseis, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados
em pasta própria.--------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da competência atribuída pela alínea a) do número um do artigo dezasseis da Lei número
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta deliberou, por unanimidade,
aprovar os documentos acima mencionados e submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão
deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e duas horas e trinta minutos. -----------------------------------------------------------E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________

Página nº2

