Reunião de 02-07-2014

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos dois dias do mês de julho de dois mil e catorze, no edifício sede desta autarquia, e na sala de
reuniões, compareceram, para realizar uma reunião ordinária que foi formalmente convocada, os
seguintes membros da Junta de Freguesia: Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, como Presidente,
Elieser João Candeias, como Secretário e Cláudia Margarida Lucas da Rosa, como Tesoureiro. ----ABERTURA DA REUNIÃO
E, sendo vinte horas, estando todos os membros presentes, como já se registou, o senhor Presidente
declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------I – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Ponto um: APROVAÇÃO DE ATAS
Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta as atas das reuniões anteriores, que
foram inteiramente aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinadas pelos membros
presentes. ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de junho de dois mil e catorze. -----------Ponto três: Correspondência
Escola Profissional de Alte: Foi presente ofício número 108AS/14, datado de 04/06/2014,
solicitando a divulgação de cursos profissionais e curso vocacional. -------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ANAFRE: Foi presente mail datado de 27/06/2014, dando conhecimento da morte do Presidente do
Conselho Diretivo da ANAFRE, Dr. Joaquim Cândido Leite Moreira.-----------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, apresentar os mais sentidos pêsames pelo falecimento do
Dr. Joaquim Cândido Leite Moreira. --------------------------------------------------------------------------ANAFRE: Foi presente mail datado de 09/06/2014, convidando as freguesias a estarem presentes
na tomada de posse dos Órgãos Diretivos da Delegação de Faro da ANAFRE. -------------------------Representando a Junta de Freguesia de Rogil, esteve o Secretário, senhor Elieser João Candeias.----Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------José Fernandes- EBI/JI de Aljezur: Foi presente mail datado de 26/06/2014, solicitando apoio no
valor de cem euros para a festa de finalistas. -----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade deferir o pedido. ----------------------------------------------------------Oportunidade Concreta, Lda: Foi presente mail datado de 25/06/2014, solicitando apoio para
pessoas portadoras de deficiência motora, adquirindo um kit de material de limpeza ou material de
escritório. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade adquirir o kit limpeza 1. -------------------------------------------------Câmara Municipal de Aljezur: Foi presente mail com informação sobre a data de início dos
jovens no Posto de Turismo de Rogil. -------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Aljezur: Foi presente informação sobre a cobrança no Mercado de Rogil.
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Jornal Rádio Litoralgarve: Foi presente mail, datado de 29/06/2014, solicitando colaboração da
Junta para informação do que se passa no concelho ou outras informações de interesse público.-----Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Página nº1
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Maria de Fátima Lopes: Foi presente proposta de honorários para execução de projetos de
especialidade do projeto de loteamento – Rogil. -------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. A Junta de Freguesia aguarda novos orçamentos para serem apresentados
aos herdeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Kmedeuropa: Foi presente relatório de Auditoria de Monitorização. ------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Foi presente o
relatório da atividade e contas da gerência de 2013.---------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Centro-K – Luís Costa: Foi presente proposta para prestação de serviços de Segurança e Saúde no
Trabalho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------II – FUNÇÕES GERAIS
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO – AQUISIÇÃO DE MÁRMORE
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir à firma Arvelos Cascada, mármore com tons rosa, no
valor de €61,35 (sessenta e um euros e trinta e cinco cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, para acabamentos na Rua da Frente- Maria Vinagre. ------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE BERBEQUIM
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar proposta apresentada pela firma Glória & Silvestre, Lda e
adquirir um Berbequim, bucha e adaptador no valor de 176,94 (cento e setenta e seis euros e
noventa e quatro cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. ------------------------------------------III – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
CEMITÉRIO
Madalena de Jesus João Albano, na qualidade de concessionário: - foi presente requerimento
número duzentos e nove, datado de onze de junho de dois mil e catorze, requerendo a concessão,
por alvará, do direito à ocupação do coval nº 38, talhão 1, no cemitério de Rogil, bem como licença
para revestimento em mármore da mesma sepultura. --------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------Maria Isaura Francisca Fernandes Canelas, na qualidade de concessionário: - foi presente
requerimento número duzentos e dezanove, datado de vinte e sete de junho de dois mil e catorze,
requerendo a concessão, por alvará, do direito à ocupação do coval nº 15, talhão 1, no cemitério de
Rogil, bem como licença para revestimento em mármore da mesma sepultura. -------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------Câmara Municipal de Aljezur: Foi presente ofício número 3414, datado de 17/06/2014, com
informação sobre permuta de coval do cemitério de Aljezur por terreno no cemitério de Rogil. -----Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte e três horas. --------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO___________________________________________________________________
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