Reunião de 24-08-2016

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião extraordinária de 24/08/ 2016
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 24 de agosto de 2016
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 22:00 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: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de agosto.
II – Gestão Financeira
Ponto um: Quinta alteração ao Orçamento do ano de dois mil e dezasseis
Foi deliberado por unanimidade, proceder à quinta alteração ao orçamento do ano de dois mil e
dezasseis, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em
pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Desporto Recreio e Lazer – Requalificação do Parque Infantil de Maria Vinagre
Animação de Rua: Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar ao acordeonista Ricardo Alves, a
prestação de serviço para atuação musical no dia 02 de setembro, das 20 horas à uma hora do dia
seguinte, no valor de 200,00€.-----------------------------------------------------------------------------------Porco no espeto: Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar ao senhor José António Miguel, com
residência na Azenha do Mar, o fornecimento de um porco assado no espeto, mão-de-obra incluída,
para o dia 2 de setembro, no valor de 584,25€. ---------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e duas horas. -------------------------------------------------------------------------------E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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