Reunião de 19-02-2015

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos dezanove dias do mês de fevereiro 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: Correspondência
Paróquia de Nossa Senhora D’Alva: Foi presente ofício datado de 05/02/2015, solicitando apoio
financeiro para as flores utilizadas na Festa de S. Vicente.--------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de cento e vinte euros (€120,00). ------Ângela Oliveira: Foi presente mail, datado de 11/02/2015, dando conhecimento dos preços do
herbicida oxalis para aplicação no espaço público.-----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que a Junta de Freguesia não está interessada no referido
herbicida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sérgio Sousa: Foi presente mail, datado de 15/02/2015, solicitando folhetos de percursos pedestres,
rotas, trilhos, bem como mapas do concelho. -----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ceder os folhetos solicitados. -------------------------------------------Carlos Rocha: Foi presente mail datado de 13/11/2015, com informação sobre o loteamento do
Rogil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, solicitar reunião com o presidente da Câmara Municipal de
Aljezur para debater este assunto. ------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ANAFRE: Foi presente mail datado de 16/02/2015 dando conhecimento de informação da DECO
sobre sessões informativas sobre poupança de energia. -----------------------------------------------------Tomado conhecimento. A Junta de Freguesia informou a DECO a 30/01/2015 da disponibilidade da
sala para as sessões que pretendam realizar. ------------------------------------------------------------------Paulo Costa: Foi presente mail datado de 16/02/2015 solicitando espaço para instalação de circo,
bem com, oferta de bilhetes às crianças da freguesia.--------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, oferecer bilhetes às crianças que frequentam o Jardim de Infância
e EB1 de Rogil. O custo de cada bilhete é de dois euros. ---------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente ofício datado de 12/02/2015 informando de transferência de
verba no valor de €2.548,98. ------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Administração Eleitoral: Foi presente ofício datado de 10/02/2015 com informação sobre a
consulta anual dos cadernos eleitorais. ------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------II– FUNÇÕES GERAIS
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO – FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DIVERSOS
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Para a construção de arrecadação, projeto incluído no PPI de 2015, foi deliberado, por unanimidade,
adquirir à firma Chagas, ferro e malhasol no valor de quatrocentos e noventa e nove euros e vinte
sete cêntimos (499,27), IVA incluído. -------------------------------------------------------------------------Para construção de arrecadação, foi deliberado, por unanimidade, adquirir à firma Américo de Jesus
& Viegas; Lda o seguinte material no valor de mil duzentos e quarenta e quatro euros e noventa
cêntimos (1.244,90), acrescido de IVA à taxa legal em vigor: ---------------------------------------------3140 unidades de tijolo cerâmico 30x20x11;
585 unidades de telha “ lusoceram” série “telhasol 10”;
16,45m2 de placas de esferovite com 5cm de espessura( wallmatte);
18 unidades de vigotas B3 com 5mt de comprimento, tipo “Ricel” ou equivalente;
320 unidades de abobadilhas cerâmicas C40x12x25, tipo “Ricel” ou equivalente.
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir à firma Arvelos & Cascada mármore no valor de (61,35)
sessenta e um euros e trinta e cinco cêntimos, IVA incluído. ----------------------------------------------IV:DESPORTO RECREIO E LAZER - REVISTA À PORTUGUESA 2015
Projetos e promoção de recreio e lazer para idosos e jovens
A Junta deliberou, por unanimidade, proporcionar aos residentes da freguesia de Rogil a
possibilidade de assistirem à Revista à Portuguesa 2015 “Portugal, País das Maravilhas!”, em cena
no Teatro Boa Esperança em Portimão, com a comparticipação desta Junta no valor de quatro euros
por pessoa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A ida à revista será no dia 13 de março e o transporte é cedido pela Câmara Municipal de Aljezur. -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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