Reunião de 03-09-2020

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 3/09/2020
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 3 de setembro 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 a ata da reunião anterior, que foi
aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. ----------------------Ponto dois: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Universidade de Lisboa: Pedido de colaboração – Estudo sobre o Perfil do Cuidador
Familiar/Informal da Pessoa Sénior em Portugal.------------------------------------------------------------Municipio de Aljezur: Ata da reunião do Programa “Entrelaçar” de 3 de agosto.----------------------Municipio de Aljezur: Informação sobre a Escadaria de acesso à Praia da Carriagem.---------------Municipio de Aljezur: Informação sobre transferência de verba – contrato de delegações de
competências”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------AHSA: Informação 2º Dia Aberto do Grupo Operacional +BDMIRA.-----------------------------------SPAUTORES: Pedido de informação sobre espetaculos promovidos ou cancelados em virtude da
situação de pandemia.--------------------------------------------------------------------------------------------Jeannette Meyer: Informação de falta a convocatória do Centro de Emprego para entrevista no dia
26 de agosto de 2020, por motivo de mudança de residência para o estrangeiro.------------------------Repsol Rogil: Pedido de reparação de calçada.---------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Casa da Criança do Rogil: Pedido de manutenção do espaço exterior da Casa da Criança do Rogil.
CLDS A Casa: Pedido de disponibilidade da sala de reuniões da Junta de Freguesia.-----------------A Junta, deliberou, por unanimidade, disponibilizar a sala no período solicitado.-----------------------CLDS A Casa: Envio de protocolo de parceria.--------------------------------------------------------------PrimeDigital: Informação sobre o Cavalete Requisitado.--------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, adquirir o cavalete à empresa “Primedigital”. -----------------------Associação Oncológica do Algarve: Solicitação de Colaboração – Mamamaratona 20 – Edição
Virtual.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, não atribuir um donativo no ano de 2020.-----------------------------Juventude Clube Aljezurense: Pedido de apoio financeiro/patrocínio.----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, não conceder o apoio financeiro, no ano de 2020. ------------------Página nº1
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Emílio Martins: Foi presente ofício datado de 27/08/2020, apresentando a renúncia do cargo de
tesoureiro no executivo da Junta de Freguesia de Rogil.----------------------------------------------------Foi tomado conhecimento e será dado conhecimento ao Presidente da Assembleia de Freguesia.----II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte.-----Ponto dois: Apoio Financeiro do Municipio de Aljezur – Entendimento do Tesoureiro
O senhor Tesoureiro referiu que o entendimento relativo ao apoio financeiro atribuido no final do
mês de junho de 2020 destinado à construção de novo edifício da Junta, é separado do
anteriormente atribuido, ou seja, inicialmente foi atribuido 50.000€ de apoio financeiro e com este
reforço considero que seriam atribuidos mais 65.000€.------------------------------------------------------Ponto três: Recrutamento de um/a Assistente Administrativo para a Secretaria da Junta de
Freguesia
Foi proposto, pelo senhor presidente, o recrutamento de um/a assistente administrativo por tempo
indeterminado para auxiliar a assistente técnica que se encontra muito sobrecarregada com todo o
trabalho administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------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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