Reunião de 07-01-2015

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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 e um de dezembro de dois mil e catorze.
Ponto três: Correspondência
Município de Aljezur: Foi presente ofício número 7506, datado de 22/12/2014, dando
conhecimento da deliberação para transferência de verba no valor de 4.999,17€. ----------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente ofício número 7505, datado de 22/12/2014, dando
conhecimento da deliberação para transferência de verba no valor de 3.598,07€. ----------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente ofício número 7489, datado de 22/12/2014, dando
conhecimento da deliberação do dia 9/12/2014 referente aos apoios financeiros para transferência
de verba no valor de 772,33€. -----------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Globalsoft bsc : Foi presente ofício datado de 20/11/2014, sobre apoios e tecnologia. ----------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Clube Caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Foi presente mail, datado de 06/01/2015, solicitando
viatura de caixa aberta para montarias de javalis. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade ceder a viatura para os dias solicitados, ficando a associação
responsável por eventuais danos na viatura. Deverá ainda, a associação informar quem vai conduzir
o veículo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Renew-pt - AMEN: Foi presente mail, datado de 01/01/2015, dando conhecimento da expiração de
assinatura de página do site da freguesia e como efetuar a renovação. -----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, efetuar a renovação do site. ---------------------------------------------Cláudia Dias: Foi presente mail, datado de 07/01/2015, dando conhecimento da abertura do
programa de estágios profissionais na administração local. ------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Jardim de Infância do Rogil: Foi presente ofício datado de 06/01/2015, solicitando material de
desgaste e um aquecedor. ----------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao Agrupamento de Escolas de Aljezur, que o pedido
de material pode ser efetuado por mail ou oficio. Para que a aquisição e entrega do material
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solicitado possa ser efetuada atempadamente o pedido deve dar entrada nos serviços da Junta com a
antecedência mínima de 5 dias uteis. --------------------------------------------------------------------------II – FUNÇÕES GERAIS
AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO
Foi deliberado, por unanimidade, efetuar consulta de preços com vista a aquisição de cimento, areia
e inertes durante o ano de 2015, bem como para aquisição de serviços de transporte de inertes,
serviço de retroescavadora e serviços para manutenção de viaturas. --------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte e três horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO___________________________________________________________________
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