Reunião de 07-09-2016

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 07/09/2016
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 7 de setembro de 2016
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 23:30 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.---------------------------------Kmedeuropa: Relatório das Condições de Trabalho. -------------------------------------------------------Administração Central do Sistema de Saúde: Universo de custo efetivo: artigo 110º da Lei 7A/2016, de 30 de março. -----------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Santos: Acesso Internet. -----------------------------------------------------------------------------Bruno Malheiro: Cooperação Feira anual de Rogil. --------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, agradecer ao Pastor Bruno Malheiro, a participação na feira anual
do Rogil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficina de Mimos: Proposta de parceria. --------------------------------------------------------------------Rota Vicentina: - Aquisição de mapas e guias RV. ---------------------------------------------------------Tertúlia: Relatório Entrelaçar meses de junho e julho.------------------------------------------------------Tuna Mista de Bragança: Apresentação da Tuna e disponibilidade para participação em eventos. Kimiplan Lda: Apresentação de produto. --------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Bordeira: Manifesto hidrocarbonetos. -------------------------------------------Relativamente aos documentos enviados, esta Junta de Freguesia, está solidária e subscreve os
manifestos apresentados.-----------------------------------------------------------------------------------------INE: - Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas – Recolha web. ---------------------------------AOA- Mamamaratona: Solicitação de colaboração para criação de um grupo para participar no
evento Mamamaratona 16.---------------------------------------------------------------------------------------Gabinete do Ministro da Saúde: Pedido de colaboração para disponibilizar nos diferentes meios
de comunicação de informação sobre o portal do SNS. -----------------------------------------------------Miguel Marques: Pedido de brasão. --------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, enviar um pin. ------------------------------------------------------------Jorge Tomaz: Pedido de artigos alusivos à heráldica da freguesia. ---------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, enviar um pin. ------------------------------------------------------------Página nº1
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ANAFRE: Pedido de contributos e auscultação sobre a descentralização de competências às
Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ANAFRE: Carta Administrativa Oficial de Portugal--------------------------------------------------------ANAFRE: Portal do SNS. --------------------------------------------------------------------------------------AEDREL: Jornadas 40 anos do Poder Local - inquérito freguesias. -------------------------------------Alberto Horta: Ação de Formação – SNC aplicado às freguesias ----------------------------------------IEFP: Processo 255/CEI/15 – Faltas e pedido de dispensa anual. -----------------------------------------Toldolanda,Lda: Informação que não fornece estruturas fixas. -------------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de agosto de dois mil e dezasseis. -Ponto dois: Pagamento de fatura
Jorge M.R. Jesus – Instalações Eletricas Unipessoal, Lda: Foi deliberado por unanimidade,
proceder ao pagamento da fatura nº 105/2016, de 7/09/2016, no valor de 4.753,51€. ------------------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado
Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Arsul – Industria de Toldos e Reclamos, Lda,
o fornecimento de uma estrutura fixa com cobertura em painel sandwich e algeroz com plati banda
com publicidade no valor de 990,00€ (novecentos e noventa euros), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deverá ser solicitado os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado
Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Contécnica Sul, Lda, o fornecimento de um
balcão, cor wenge, no valor de 792,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------Deverá ser solicitado os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Prestação de serviços manutenção de Software
Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Fresoft, a prestação de serviços de
manutenção de software no valor mensal de 178,70€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a
partir de 1/10/2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado em minuta o contrato de prestação de serviços a enviar à Fresoft. -----------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e três 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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