Reunião de 04-06-2014

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos quatro dias do mês de junho 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 maio de dois mil e catorze. ------------Ponto três: Correspondência
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Foi presente ofício
número 89/2014,datado de 21/05/2014, propondo a venda de livros no Posto de Turismo de Rogil.
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar receber os livros para venda no Posto de Turismo. ---------A Junta não assume qualquer responsabilidade no extravio de algum exemplar e o dinheiro será
entregue na íntegra à Associação não revertendo nenhum valor para a Junta de Freguesia.------------Federação de Caçadores do Algarve: Foi presente ofício número 1205/14, datado de 21/05/2014,
solicitando apoio para as provas de Stº Huberto, tiro aos pratos, concurso de pesca, e de cães de
parar. Solicita ainda a participação da Junta de Freguesia com um stand de representação e
publicidade na revista oficial da feira. -------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido. -------------------------------------------------------AMI: Foi presente ofício datado de maio de 2014, solicitando apoio para a Missão SOS Famílias.
Foi deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido de apoio.---------------------------------------------Casa da Criança do Rogil: Foi presente ofício número 111/2014, datado de 15/05/2014,
apresentando a medida EspecialMente – Prevenção e Tratamento da saúde Mental e solicitando a
divulgação de folhetos.-------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Aljezur: Foi presente informação número 327/CL/2014, datado de
27/05/2014, dando conhecimento da necessidade de aquisição de um bem para reparação no sistema
de rega do jardim da escola Básica do 1º. Ciclo de Rogil, no valor de €119,93 com IVA incluído.---O orçamento é da firma Fertizur, Lda. -------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, adquirir o equipamento necessário para reparação do sistema de
rega.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amieira Marina: Foi presente mail, datado de 25/05/2014 com informação de campanha
promocional de cruzeiros realizados no Grande Lago Alqueva.--------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------FreSoft: Foi presente ofício datado de 28/05/2014, convidando para workshop de formação.--------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Página nº1
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Kmedeuropa: Foi presente mail, datado de 30/05/2014, solicitando confirmação para realização de
exames no âmbito da saúde no trabalho no dia 24/06/2014. ------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, confirmar a data para a realização de exames médicos. ------------II – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
CEMITÉRIO
Alda da Conceição, na qualidade de concessionário: - foi presente requerimento número cento e
noventa e cinco, datado de vinte e nove de maio de dois mil e catorze, requerendo licença para
revestimento em mármore da sepultura perpétua nº 4, talhão 1, no cemitério de Rogil. ----------------Foi deliberado, por unanimidade, conceder a licença solicitada. ------------------------------------------III – DESPORTO RECREIO E LAZER
Comemorações do XXI aniversário da freguesia: - Eulália Nunes- Foi presente mail datado de
23/05/2014 apresentando proposta para atuação na Festa de Aniversário da Freguesia. O valor
apresentado é de €200,00 (duzentos euros) com IVA incluído. --------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta apresentada. -----------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte duas horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO___________________________________________________________________
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