Reunião de 07-06-2018

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 07/06/2018
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 7 de junho de 2018
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 22:20 horas
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário 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 Ata
Logo de seguida a vogal secretária passou a ler em voz alta as atas das reuniões anteriores, que
foram aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinadas pelos membros presentes. ------------Ponto dois: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Freguesia de S.Teotónio: Convocatória da reunião da associação de freguesia do PNSACV.-------Freguesia de S.Teotónio: Convocatória e ordem de trabalhos da associação de Freguesia do
PNSACV.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Direção-Geral das Autarquias Locais: Informação sobre o programa de regularização
extraordinária de vínculos precários na administração local – DL 33/2018.------------------------------Grupo Parlmentar do PCP: Informação sobre a apresentação da proposta na Assembleia da
República defendendo o início, ainda em 2018, do processo de construção do novo Hospital de
Lagos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Parlmentar do PCP: Resposta ao convite para as Comemorações do aniversário da
freguesia do Rogil.------------------------------------------------------------------------------------------------Belchim Crop Protection – Portugal: Informação sobre Herbicída de Origem Natural.-------------Rota Vicentina: Informação sobre a saída do colaborador José Granja.----------------------------------Secretário de Estado da Proteção Civil: Apresentação dos programas “Aldeia Segura” e “Pessoas
Seguras”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eliseu Brás: Apresentação de proposta para animação musical na festa da freguesia.-----------------Freguesia de Porto Covo: Pedido de Corrente Solidária – O desejo de um menino com Cancro.---Foi deliberado, por unanimidade, dar continuidade ao pedido, através do envio da carta para 10
entidades para as quais ainda não tenha sido enviado.-------------------------------------------------------Ponto três: PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO
Foi presente os autos de notícia por contraordenação referente a fiscalização realizada por
elementos do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, Posto Territorial de
Aljezur, na Rua das Pedras Pretas Nº45 8670-440 Rogil, a 26/05/2018, pelas 18 horas, relativos a
falta de licença de detenção, posse e circulação de cães com 6 ou mais meses (nº registo 427/18) e
falta de registo de cães com 6 meses ou mais (nº de registo 428/18). -------------------------------------Página nº1
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Nos termos do nº 1 do artº. 16 do Decreto-Lei nº314/2003, de 17 de Dezembro, compete à Junta de
Freguesia a instrução dos processos. ---------------------------------------------------------------------------Para a instrução e com base na legislação citada e nos termos da alínea p) do nº 1 do artº. 18º da Lei
nº 75/2013, de 12 de Setembro, fica deliberado que o instrutor do processo será a assistente técnico
Élia Maria João Francisco Santos e o decisor será o Presidente da Junta, Elieser João Candeias. ----Ponto quatro: Cemitério
Maria Manuela de Jesus Lourenço: foi presente requerimento número 197, datado de
28/05/2018, requerendo licença para a ocupação permanente do terreno com a área de 2m2
correpondente ao coval nº140, fila, talhão 2, e revestimento em mármore, da sepultura perpétua, no
cemitério de Rogil.------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Cedência das Instalações para Formação
Foi deliberado, por unanimidade, e de acordo com a parceria estabelecida com a empresa de
formação Turisforma, a cedência de uma sala da Junta de Freguesia do Rogil para a realização de
ações de formação pelo valor de 75€ por cada 25 horas, visto ser em período pós-laboral e
considerarmos de extrema importância para o aumento de competências da população da freguesia.IV - Desporto Recreio e Lazer
Ponto um: Animação Musical – Comemorações do XXV aniversário da freguesia
Eliseu Brás: Foi presente mail datado de 25/05/2018 apresentando proposta para animação
musical. O valor apresentado é de 200,00€ (duzentos euros).----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento proposto pelo músico Elieseu Brás para a
animação musical do dia das comemorações do XXV do aniversário da freguesia.---------------------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 duas horas e vinte minutos. -----------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________
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