Reunião de 01-08-2019

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 1/08/2019
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 1 de agosto de 2019
INÍCIO: 20:00 h
ENCERRAMENTO: 21:30 h
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 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 a ata da reunião anterior, que foi
aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. ----------------------Ponto dois: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Terras do Infante: Prevenção dos Riscos da Prática de Campismo / Caravanismo Selvagem na
Costa Litoral – Moção.-------------------------------------------------------------------------------------------José Paulo Farinha Ferreira: Orçamento para manutenção de madeiras do Parque de Merendas de
Maria Vinagre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tertúlia Associação Socio-cultural: Relatório das atividades desenvolvidas em Março, Abril e
Maio de 2019 no âmbito do Programa Entrelaçar.------------------------------------------------------------CCDRC: Edição 2019 do prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável na Região
Centro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Virgínia Vítor: Indignação como turista portuguesa.-------------------------------------------------------Luís Costa: Faixa de Gestão de Combustível – Rua Prof. Ema Vieira Alvernaz – Rogil.-------------Associação dos Pescadores do Portinho de Arrifana e Costa Vicentina: Convite – Festa dos
Pescadores da Arrifana.------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Contrato de Delegações de Competências – 2º Trimestre de 2019.-----------Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre a investigação, preservação e fruição
pública do Ribat da Arrifana (concelho de Aljezur).---------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Carta à Assembleia da República sobre o Campismo e Caravanismo
na Costa Alentejana e Vicentina.--------------------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre a contratação de funcionários para o
Arquivo Distrital de Faro.----------------------------------------------------------------------------------------PSD: Contactos para envio de Convocatórias para reunião Membros das Mesas no âmbito das
eleições legislativas 2019.----------------------------------------------------------------------------------------Paulo Viana: Orçamento – Animação Musical de dia 21 de agosto de 2019.---------------------------IEFP: Pedido de divulgação – Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal.---------------------------IEFP: Processo 031/CEI+/18.-----------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Permuta de coval – requerimento em nome de Bertília Madeira.-------------Página nº1
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Espiral de Vontades: Pedido de apoio.-----------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimadade, não conceder apoio financeiro.-----------------------------------------Giacomo Osti: Pedido de informação.-------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que as informações solicitadas devem ser dirigidas à
Câmara Municipal de Aljezur.-----------------------------------------------------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de julho de dois mil e dezanove.---Ponto dois: Município de Aljezur: Requerimento em nome de Bertília Madeira, solicitando a
permuta do coval 807 talhão 1 no cemitério de Aljezur, pelo coval 229 talhão 3 no cemitério de
Rogil.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente e emitir parecer
favorável para a permuta.----------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Ajuste direto simplificado - aquisição de serviços
José Paulo Farinha Ferreira: Foi deliberado, por unanimidade, após análise da proposta, adjudicar
ao senhor José Paulo Farinha Ferreira, com sede na Urbanização Chesgal lote 8, 3D, 8600 Lagos, a
prestação de serviços de conservação dos equipamentos do parque de merendas de Maria Vinagre,
no valor de 870,00€ (oitocentos e setenta euros). ------------------------------------------------------------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: Definição de valor de venda do livro “Aljezur e o Ribât Al-Rayhâna”
Foi deliberado, por unanimidade, a venda do livro “Aljezur e o Ribât Al-Rayhâna” pelo valor
unitário de 10€ (dez euros).--------------------------------------------------------------------------------------II - Desporto Recreio e Lazer
Ponto um: Animação Musical – Verão 2019
Paulo Viana: Foi presente mail datado de 18/07/2019 apresentando proposta para animação
musical, no dia 21 de agosto do corrente ano. O valor apresentado é de €270,00 (duzentos e setenta
euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento proposto pelo acordeonista Paulo Viana.-----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. -------------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, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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