Reunião de 09-03-2016

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 09/03/2016
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 9 de março 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: Primeira Alteração ao Orçamento e ao PPA do ano de dois mil e dezasseis
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira alteração ao orçamento e ao PPA do ano de
dois mil e dezasseis, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram
arquivados em pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Maria Rosaria M.C. M. da Costa: Reclamação sobre espaços verdes junto à sua moradia, sita na
Rua Professora Ema Alvernaz, 12- Rogil. --------------------------------------------------------------------Suporte Portal e-freguesias: Projeto de Modernização Administrativa – Certificado de acesso à
plataforma de e-learning. ----------------------------------------------------------------------------------------Tribunal de Contas: Prestação eletrónica de contas do exercício de 2015. -----------------------------Administração Eleitoral: Consulta anual de cadernos eleitorais. ----------------------------------------Ordem dos Engenheiros Técnicos: Obrigatoriedade de inscrição na Ordem dos Engenheiros
Técnicos ou na Ordem dos Engenheiros. ----------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de S. Teotónio: Convocatória para reunião no dia 18 de março pelas 19:30
horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines : Convite para as comemorações do 186º
aniversário do poeta João de Deus. ----------------------------------------------------------------------------Associação de Beneficiários do Mira: Informação de limpeza e esvaziamento do canal de rega nos
dias 8 e 9 de março. ----------------------------------------------------------------------------------------------Agrupamento de Escolas de Aljezur: Pedido de papel A4 para a Escola do 1º Ciclo do Rogil. ----Município de Aljezur: reunião sobre a época balnear 2016. ---------------------------------------------ADPA: Envio de relatório de atividades e contas. -----------------------------------------------------------Município de Aljezur: Informação sobre vedação da ETAR de Rogil. ----------------------------------Janelas do Alentejo, Turismo: Proposta de passeio ao Festival do Peixe do Rio, Pomarão.---------Kmed Europa: Prazos para entrega do Relatório Único. --------------------------------------------------Página nº1
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II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte e nove de fevereiro de dois mil e
dezasseis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de coletes refletores
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de coletes refletores e verificados os preços, foi
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa naRua – Publicidade e Comunicação, o
fornecimento de 25 coletes refletores com o brasão da Junta. ----------------------------------------------Ponto três: Animação de Rua- Paulo Viana: Foi deliberado, por unanimidade, solicitar
orçamento ao acordeonista Paulo Viana, para uma atuação musical no dia 17 de agosto, das 21
horas à uma hora do dia seguinte em Maria Vinagre. -------------------------------------------------------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 ___________________________________________________________________
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