Reunião de 03-09-2014

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos três dias do mês de setembro 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 vinte e oito de agosto de dois mil e catorze. ---Ponto três: SEGUNDA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO PPI DO ANO
DE DOIS MIL E CATORZE

Foi deliberado por unanimidade, proceder à segunda alteração ao orçamento e primeira alteração ao
PPI do ano de dois mil e catorze, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se
encontram arquivados em pasta própria. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Correspondência
Kmed europa: Foi ressente mail, datado de 03/09/2014, dando conhecimento da marcação de
exames para os funcionários da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente mail, datado de 03/09/2014, com informação sobre animação
de verão durante o mês de setembro. --------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente ofício número 5059, datado de 26/08/2014, dando
conhecimento de ofícios enviados para os concessionários das bancas do Mercado de Rogil, bem
como da concessionária do Quiosque do Largo 1.º de Maio. -----------------------------------------------Tomado conhecido.-----------------------------------------------------------------------------------------------Liliana Ferreira: Foi presente mail datado de 25/08/2014, solicitando a divulgação de cartaz para o
passeio da memória a decorrer em Lagos no dia 21/09/2014.-----------------------------------------------Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente cópia de ofício datado de 15/08/2014, informando sobre
rastreios visuais e venda ambulante.----------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------Ana Nobre: Foi presente mail datado de 16/08/2014, apresentando curriculum e solicitando
informação sobre possível colaboração.------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Marta Vieira: Foi presente mail datado de 16/08/2014, apresentando curriculum e solicitando
informação sobre possível colaboração.------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Página nº1

Reunião de 03-09-2014

Município de Aljezur: Foi presente mail datado de 08/08/2014, solicitando informação sobre
programação das despesas que esta Junta pretende efetuar em cada domínio dos protocolos
assinados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Direção-Geral de Reinserção Social Portimão: Foi presente mail datado de 07/08/2014,
solicitando a colaboração desta Junta para integração de Nelson Pedro Marreiros de Oliveira, para
cumprimento de uma medida de 59 horas de trabalho a favor da comunidade. --------------------------O senhor Presidente da Junta informou que o utente foi integrado no dia 21/08/2014. -----------------II – FUNÇÕES GERAIS
Projeto de loteamento, Rogil: foi deliberado, por unanimidade proceder ao pagamento do valor de
166,66 (cento e sessenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos) ao engenheiro Pedro Santa Rita
Magalhães, referente ao processo de loteamento-Rogil. ---------------------------------------------------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO
Aquisição de tinta : Foi deliberado, por unanimidade, adquirir à firma Barbolagos, nove baldes (de
quinze litros) no valor de 413,91 (quatrocentos e treze euros e noventa e um cêntimos), acrescido de
IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------Sistema de rega: Foi deliberado, por unanimidade, adquirir à firma Fertizur, material para sistema
de rega no exterior do cemitério no valor de 230,99 (duzentos e trinta euros e noventa e nove
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------III – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
CEMITÉRIO
Leonel Maria Simões: - foi presente requerimento número duzentos e quarenta e nove, datado de
sete de agosto de dois mil e catorze, requerendo licença para revestimento em mármore da sepultura
temporária nº 288, talhão 5, no cemitério de Rogil.----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, conceder a licença solicitada. ------------------------------------------Diosália Maria Manuela Marreiros: - foi presente requerimento número duzentos e cinquenta e
sete, datado de vinte de agosto de dois mil e catorze, requerendo a concessão, por alvará, do direito
à ocupação do coval nº 5, talhão 1, no cemitério de Rogil. -------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------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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