Reunião de 02-09-2021

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 2/09/2021
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 2 de setembro de 2021
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 22:00 horas
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária e
Neuza Alexandra Silva Rosa, Tesoureira. --------------------------------------------------------------------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
Administração Geral
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.
EDP: Informação sobre contrato de energia.------------------------------------------------------------------EDP: EDP Comercial –Ativação de Débito Direto.----------------------------------------------------------DGAL: SISAL envio do CPLC e criação do PCL.-----------------------------------------------------------SUDOMAT: Proposta de fornecimento – Torneira Eletrónica Gohe.-------------------------------------LocalGEST: Informação – “Prestação de trabalho no âmbito dos serviços de atendimento ao
público não é compatível com teletrabalho”.------------------------------------------------------------------ANAFRE: Informação sobre a Assembleia de Freguesia – sessão do mês de setembro de 2021.----ANAFRE: Informação sobre as Eleições Autérquicas e as Contas da Freguesia – Prestação de
Contas – Ano de 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Recreativo Folclórico Amador do Rogil: Festival de Documentário e Cinema do Rogil –
Aljezur 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------DGAL: Divulgação – APP para reportar aos municipios e juntas de freguesia anomalias no espaço
público.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Infraestruturas de Portugal: Acesso – EN 120 135, 050, Lado Direito.--------------------------------Tertúlia Aljezur: Relatório de julho de 2021 do Programa Entrelaçar.----------------------------------ADSE: Informação sobre Tabela de Preços e Regras do Regime Convencionado da ADSE I.P.-----Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um.---Ponto dois: Quinta alteração orçamental da despesa
Foi deliberado por unanimidade, proceder à quinta alteração orçamental do ano de dois mil e vinte
um de acordo com o estatuído no SNC-AP, cujos documentos se encontram arquivados em pasta
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ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos.----------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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