Reunião de 24-10-2017

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião extraordinária de 24/10/2017
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 24 de outubro de 2017
INÍCIO: 9:30 horas
ENCERRAMENTO: 12:30 horas
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária e
Emílio José Pacheco Martins, Tesoureiro. --------------------------------------------------------------------Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos membros da Junta, o
senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas nove horas e trinta minutos. --------------------------

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: Quinta alteração ao Orçamento do ano de dois mil e dezassete
Foi deliberado por unanimidade, proceder à quinta alteração ao orçamento do ano de dois mil e
dezassete, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em
pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: 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 três: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Altice: Alteração do regime de prestação do serviço de listas impressas, no âmbito do Serviço
Universal de disponibilização de listas telefónicas e serviço de informação de listas.------------------Rota Vicentina: Pedido de autorização para Intervenções RV.--------------------------------------------Autoridade Nacional de Proteção Civil: Início do Ano Hidrológico – Medidas de prevenção e
autoproteção face ao risco de inundações. --------------------------------------------------------------------Agrupamento de Escolas de Aljezur: Manutenção das casas de banho do jardim-de-infância do
Rogil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anália Conceição: Informação sobre a suspensão temporária de venda de pescado no Mercado do
Rogil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RedesVerdes, Lda.: Carta de Apresentação sobre os serviços da empresa prestadora de serviços na
área florestal e jardinagem. --------------------------------------------------------------------------------------JBShigi : Carta de apresentação sobre os serviços da empresa em sistemas de higiene e limpeza.---Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a resposta do Governo à pergunta do PCP sobre a
continuação dos trabalhos arqueológicos no Ribat da Arrifana e musealização do espaço (concelho
de Aljezur). --------------------------------------------------------------------------------------------------------Élia Santos: Dar conhecimento dos dados de acesso no Sistema Central de Contabilidade e Contas
Públicas (S3CP) pela entidade “ROGIL (ALJEZUR)”. -----------------------------------------------------Direção-Geral de Autarquias Locais: Informação sobre Formação em SNC-AP (Comissão de
Acompanhamento da Implementação do SNC-AP). ---------------------------------------------------------Direção-Geral das Autarquias Locais: Nota Explicativa sobre elaboração e aprovação de
documentos previsionais 2018 e Referencial Contabilistico. -----------------------------------------------Página nº1
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Município de Aljezur: Informação sobre a Fixação da Taxa para Concessão de Gavetões no
Cemitério do Rogil. ----------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Envio do Livro de
Actas do Congresso Internacional: “O Miticismo no Magreb e Al-Andalus”. ---------------------------DirectOpinion Lda. : Informação Doc.86694 – Divulgação na Atividade de Juntas de Freguesia. –
Foi deliberado, por unanimidade, comunicar que esta Junta não está interessada nos serviços
propostos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Paróquia de Nossa Senhora de Alva – Aljezur: Pedido de apoio diaconal de Tiago Veríssimo. ---Clube de Coleccionadores de Camarate: Pedido de 5 pins alusivos ao brasão da freguesia. -------Foi deliberado, por unanimidade, enviar os pins solicitados. -----------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente informação com a Conta Final de Empreitada e Auto de
Medição referente à empreitada “Pavimentação em Calçada da Rua da Escola e da Rua dos
Carpinteiros – Maria Vinagre”. ------------------------------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento que, para além dos trabalhos adjudicados na presente empreitada, foram
efetuadas alterações na implantação do projeto, trabalhos esses que resultam no aumento de área de
calçada grossa de sienito de 54,20m², a um preço unitário contratual de 8,00€/m², o que perfaz um
valor de 433,60 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os trabalhos efetuados e proceder ao pagamento após
recepção, por parte dos serviços técnicos da Câmara Municipal, do Auto de Medição referente aos
referidos trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Paróquia de Nossa Senhora de Alva – Aljezur: Foi presente ofício datado de 19/10/2017,
solicitando apoio para o jantar que será servido no dia da ordenação Diaconal de Tiago Veríssimo.Foi deliberado, por unanimidade, a atribuição de um donativo no valor de 300€ (trezentos euros). -II – Gestão Financeira
Ponto um: Pagamentos de Faturas
Pavimentação em Calçada da Rua da Escola e da Rua dos Carpinteiros – Maria Vinagre
Carlos Alberto Grelo Coelho: Foi deliberado por unanimidade, proceder ao pagamento da fatura
nº1000070, emitida a 04/10/2017, no valor de 6775,94€ (Seis mil, setecentos e setenta e cinco euros
e noventa e quatro cêntimos) referente procedimento acima identificado. -------------------------------Delimitação do Recinto do Parque de Merendas do Rogil - Parcela 22 do Loteamento do Rogil
Armindo & Pereira – Construções Lda.: Foi deliberado, por unanimidade, efetuar o pagamento
da fatura NFa 2017F5, emitida a 17/10/2017, no valor de 3449,66€ (três mil, quatrocentos e
quarenta e nove euros e sessenta e seis cêntimos), referente procedimento acima identificado. ------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas doze horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.-------

PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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