Reunião de 12-06-2015

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos doze dias do mês de junho de dois mil e quinze, no edifício sede desta autarquia, e na sala de
reuniões, compareceram, para realizar uma reunião extraordinária 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: TERCEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE DOIS MIL E
QUINZE
Foi deliberado por unanimidade, proceder à terceira alteração ao orçamento do ano de dois mil e
quinze, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em pasta
própria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Correspondência
Celeste Conceição – EDP: Foi presente mail datado de 2/06/2015, com informação de cortes no
fornecimento de energia elétrica. -------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Foi presente mail datado de 4/06/2015,
solicitando o empréstimo da máquina de cortar relva. ------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, deferir pedido. ------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de S.Teotónio: Foi presente mail datado de 2/06/2015, com informação sobre
alteração do dia da reunião, a qual fica marcada para o dia 3/07/2015. -----------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Escola Profissional de Alte: Foi presente ofício número 116AS/15 datado de 2/06/2015, com
informação de cursos profissionais. ----------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ADSE: Foi presente ofício número 760280, datado de 5/06/2015, com informação sobre auditoria à
documentação emitida pela entidade D’Ar Saúde, SA, no âmbito de despesas de ventiloterapia. –
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Élia Maria J.F.Santos: Foi presente requerimento datado de 08/06/2015, solicitando análise e a
possibilidade de atribuição de prémio de desempenho. -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, solicitar parecer à ANAFRE. -------------------------------------------Manuel Marreiros: Foi presente parecer datado de 7/06/2015, sobre Acordo Coletivo de
Empregador Público celebrado entre a Junta de Freguesia de Rogil e o STAL. ------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte e uma horas. --------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO___________________________________________________________________
Página nº1

