Reunião de 05-11-2021

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 05/11/2021
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 05 de novembro de 2021
INÍCIO: 21:00 horas
ENCERRAMENTO: 22:00 horas
PRESENÇAS: Jorge Manuel Pacheco, Presidente, José Pedro Silva Oliveira, Secretário e Maria
Julieta Sotero Alves da Silva Tesoureira. --------------------------------------------------------------------Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos membros da Junta, o
senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas vinte e uma horas. -------------------------------------

Período de Antes da Ordem do Dia
UM – Assuntos Gerais de Interesse da Freguesia: – Assuntos gerais do interesse da Freguesia. ------

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 a ata da reunião de 28-10-2021, que foi
aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. ----------------------Ponto dois: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Agrupamento de Escolas de Aljezur: Pedido de fornecimento de castanhas para a Escola Básica e
Jardim de Infância do Rogil para realização de magusto das comemorações do dia de S. Martinho.
Pedido por parte da Escola do 1º Ciclo do Rogil de materiais de primeiros socorros.-------------------Freweb.net: Felicitações ao novo Executivo.-----------------------------------------------------------------Freweb.net: Informações sobre o ERP FRESOFT.----------------------------------------------------------Freweb.net: Constrangimentos técnicos sobre o envio de Faturas referentes ao mês de Outubro.---Grupo Apoio Faro: Movimento Novembro Azul – Prevenção e diagóstico precoce do cancro da
próstata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------FREGAL – freguesias: Obrigações Declarativas.-----------------------------------------------------------António Lourenço Vicente: DL 93/2021 de 9/11 – subsídio de risco.-----------------------------------IEFP Medida Contrato Emprego – Inserção – Envio de minuta contrato.--------------------------------ADPHA: Conferência – O Foral de Aljezur.------------------------------------------------------------------Tertúlia: Feira de Natal – Tertúlia 2021.----------------------------------------------------------------------ANAFRE: Prazos Contabilísticos e Fiscais das Freguesias novembro 2021.----------------------------Twist-consulting: Apresentação de Campanha sobre serviços tecnológicos, Auditoria, Formação e
Consultoria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------LocalGEST – Delegação SUL – Dispensa de remessa de contas repartidas.----------------------------LocalGEST – Formação Freguesias.--------------------------------------------------------------------------DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais – Lei nº 4-B/2020, 6 de Abril – Medidas de
Combate aos Efeitos da Pandemia da Covid 19 – Reporte de Outubro de 2021, por classificação
Económica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Telma dias – Participação do acidente ocorrido no dia 29/10/2021.--------------------------------------Zulmira Gonçalves: Orçamento de Iluminação de Natal.---------------------------------------------------
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Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia vinte e nove de outubro de dois mil e vinte e um.Ponto dois: Sétima alteração orçamental da despesa - Orçamento do ano de dois mil e vinte
um
Foi deliberado por unanimidade, proceder à sétima 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
própria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Emissão de atestados
A Junta tomou conhecimento dos atestados emitidos no período de 01-10-2021 a 29-10-2021. ------Ponto cinco: Iluminação de Natal – Ajuste Direto Simplificado
Efetuada consulta de mercado com vista ao aluguer e colocação de iluminação de Natal na freguesia
de Rogil. Verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Zulmira
Gonçalves Unipessoal, Lda., o aluguer e colocação das iluminações de Natal no valor de 4990,00€
(quatro mil, novecentos e noventa euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------------------Deverá ser solicitado ao concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------Ponto seis: Agrupamento de Escolas de Aljezur: Pedido de fornecimento de castanhas para a
Escola Básica e Jardim de Infância do Rogil para realização de magusto das comemorações do dia
de S. Martinho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, a atribuição de um donativo em espécie, de 10 kg de castanhas, à
Escola E.B.1/J.I. do Rogil.---------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e duas horas.-------------------------------------------------------------------------------E eu, José Pedro Silva Oliveira, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.-------------________________________________________________________________________________
PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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