Reunião de 30-03-2016

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião extraordinária de 30/03/2016
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 30 de março de 2016
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 21:30 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: Ajuste Direto Simplificado – Prestação de serviços de consultoria
Foi pelo senhor Presidente apresentada uma proposta sobre parecer prévio vinculativo para
autorização da despesa, para prestação de serviços de consultoria para elaboração do Regulamento
de Taxas e Preços, documentos, que ficam apensos à presente ata. ---------------------------------------A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, aprovar a presente proposta. ------------------------Ponto dois: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2015
De acordo com o preceituado do POCAL, foram examinados, pelo órgão executivo, os documentos
da Prestação de Contas, relativos ao período que decorreu de um de janeiro a trinta e um de
dezembro do ano transato, para efeitos de apreciação, discussão e votação, a fim de serem depois
apresentados à Assembleia de Freguesia, e, sendo caso disso, remessa ao Tribunal de Contas. ------Feita a respetiva análise pelos membros, passou-se à discussão dos documentos de gestão, pelo que
o senhor presidente determinou que se passasse à votação, tendo-se verificado que os documentos
da Prestação de Contas foram aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------Face à documentação presente, verificou-se que, no ano de dois mil e quinze o movimento
orçamental acusava de receita o valor de cento e cinquenta e oito mil, duzentos e quatro euros e
cinquenta e oito cêntimos, sendo o total dos recebimentos, cento e oitenta e cinco mil seiscentos e
setenta e nove euros e vinte dois cêntimos e de despesa o valor de cento e trinta e quatro mil
seiscentos e quarenta e três euros e dezanove cêntimos, acusando um saldo para o ano de dois mil e
dezasseis, no valor de cinquenta e um mil, trinta e seis euros e três cêntimos. --------------------------Na Conta Operações de Tesouraria, verificou-se um valor de entrada de fundos de cinquenta e um
mil quinhentos e sessenta e dois euros e noventa cêntimos, com um total de recebimentos no valor
de cinquenta e três mil seiscentos e oito euros e quarenta e um cêntimos e, de saídas um montante
de quarenta e oito mil setecentos e dezasseis euros e oitenta e um cêntimos, acusando um saldo para
o ano de dois mil e dezasseis, no valor de quatro mil e oitocentos e noventa e um euros e sessenta
cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da competência atribuída pela alínea e) 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
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Ponto três: Segunda Alteração ao Orçamento do ano de dois mil e dezasseis
Foi deliberado por unanimidade, proceder à segunda 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e uma 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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