Reunião de 07-05-2020

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 7/05/2020
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 7 de maio de 2020
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 22:00 horas
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária 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 Atas
Logo de seguida o vogal secretário 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.
ANAFRE: Quota ANAFRE do ano de 2020.-----------------------------------------------------------------Kmed: Entrega do Anexo D de 2019 da Junta de Freguesia do Rogil.------------------------------------Associação Vicentina: Divulgação da abertura de candidaturas às medidas do PDR2020.------------Tertúlia Associação Socio-Cultural – Aljezur: Edição e pedido de apoio no âmbito da publicação
do livro com o título: “Acordar Memórias. A tradição oral no concelho de Aljezur. Volume I.”.-----Tantalinha: Orçamento para proteção ou separador em acrílico para balcão de atendimento.--------WMG Online Retail Business, Lda: Orçamento de proteção de balcão em acrílico.------------------WWDesign: Orçamento para proteção ou separador em acrílico para balcão de atendimento.--------Primedigital: Orçamento para proteção ou separador em acrílico para balcão de atendimento.------Munícipio de Aljezur: Informação sobre Transferência de Verba referente à Delegação de
Competências no âmbito da manutenção e conservação do Mercado Municipal e Conservação de
Caminhos Municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------Munícipio de Aljezur: Informação relativa às Competências Delegadas na freguesia do Rogil.-----Sintap: Informação sobre implementação de medidas e equipamentos de proteção e teletrabalho.---Maria da Graça Lourenço Pires: foi presente requerimento número 141, datado de 6/05/2020,
requerendo a autorização para obras na sepultura perpétua nº251, talhão nº4, fila, para proceder ao
revestimento em mármore.---------------------------------------------------------------------------------------LocalGest: Informação sobre novas medidas para promover e garantir a capacidade de resposta das
autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19.------------------------------------------LocalGest: Informação sobre procedimentos de Ajuste Direto.-------------------------------------------LocalGest: Informação sobre aquisição de serviços.------------------------------------------------------ARION: Informação sobre a sua indisponibilidade para a execução do projeto de loteamento no
Rogil e devolução da importância recebida.--------------------------------------------------------------------
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Caixa de Crédito Agrícola Mútua de S.Teotónio, CRL: Pedido de informação sobre os
procedimentos para a desinfeção dos locais onde estão colocadas as ATM’s nessa instituição na
freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, responder que estão a ser implementadas medidas de segurança
nesse sentido, e será colocado um dispensador de alcool gel para que os utilizadores de ATM
possam utilizar para sua proteção.------------------------------------------------------------------------------Anabela Claro: Pedido de intervenção – reparação da calçada junto à Pastelaria Pão do Rogil.-----Foi deliberado, por unanimidade, proceder à reparação da calçada junto à Pastelaria Pão do Rogil.-II – Gestão Financeira
II – Gestão Financeira
Ponto um: Primeira Revisão ao Orçamento do ano de dois mil e vinte
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira revisão ao orçamento do ano de dois mil e
vinte, de acordo com o estatuído no SNC-AP cujos documentos se encontram arquivados em pasta
própria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da competência atribuída pela alínea a) do número um do artigo dezasseis da Lei número
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta deliberou, por unanimidade,
aprovar os documentos acima mencionados e submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão
deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de abril de dois mil e vinte.---------------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – proteções de acrílico
Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de proteções de acrílico, foi deliberado, por
unanimidade, adjudicar à empresa “Tantalinha -.Fardamento & Publicidade” o fornecimento de 2
proteções de acrílico de 120cm x70cm e 1 de 110cm x70cm, no valor de 150,15€, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Cemitério
Maria da Graça Lourenço Pires: foi presente requerimento número 141, datado de 6/05/2020,
requerendo a autorização para obras na sepultura perpétua nº251, talhão nº4, fila, para proceder ao
revestimento em mármore.---------------------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e duas horas.-------------------------------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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