Reunião de 07-10-2021

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 7/10/2021
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 7 de outubro de 2021
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 21:00 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 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.
Município de Aljezur: Resposta ao pedido de Apoio Financeiro.----------------------------------------ANAFRE: Transição digital – PT30.--------------------------------------------------------------------------Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais: Texto de agradecimento e pedido de
questionário.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Associação Oncológica do Algarve: Informação sobre a Campanha “Outubro Rosa”.----------------Patrícia Batista: Requisição de material para a Escola do 1ºciclo do Rogil.----------------------------Tertúlia Associação Socio-Cultural Aljezur: Apresentação do livro Três Pontinhos Fábulas da
Costa Vicentina.---------------------------------------------------------------------------------------------------Tertúlia Associação Socio-Cultural Aljezur: Convite – Festa do Livro Aljezur.----------------------Comissão Nacional de Eleições: Informação sobre o exercício do direito de voto e equipamento de
proteção individual.-----------------------------------------------------------------------------------------------Liga Portuguesa Contra o Cancro: Pedido de colaboração na campanha Outubro Rosa e no
peditório nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Sintap: Informação sobre a Opção Gestionária.--------------------------------------------------------------EDP: Informação sobre a faturação.---------------------------------------------------------------------------Aquino Construções SA: Pedido de cedência de espaço para montagem de estaleiro.----------------ICNF: Pedido de afixação de cartazes de sensibilização para a prevenção dos incêndios.-------------Emílio Martins: Informação sobre estrada fechada junto ao cruzamento da Esteveira e à Oficina
JuntaPeça.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Associação Defesa Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Relatório de atividades e
contas do ano de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------DGAL: Informação sobre a Lei Nº.4-B/2020, de 6 de abril.-------------------------------------------------
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Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia trinta e setembro de dois mil e vinte e um.--------Ponto dois: Pintura do Cemitério de Rogil – Pagamento de Fatura
Nuno Miguel Gonçalves Amado: Foi deliberado por unanimidade, proceder ao pagamento da
fatura nº 0035, de 30-09-2021, no valor de 3.880,00€ (Três mil, oitocentos e oitenta euros). ---------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado para “Aquisição de Produtos de Pintura” –
Conservação e manutenção do cemitério – Pagamento de Fatura
SWCOLOR Aljezur – Marcal e Couto Lda: Foi deliberado por unanimidade, proceder ao
pagamento da fatura nº 1/339, de 01-10-2021, no valor de 418,44€ (Quatrocentos e dezoito euros e
quarenta e quatro cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Lanche para os Membros da Mesa - Eleições Autarquicas – Pagamento de
Fatura
Snack-bar 3 Arquinhos - Celeste Maria Rosa: Foi deliberado por unanimidade, proceder ao
pagamento da fatura nº 1/1712, de 30-09-2021, no valor de 60,80€ (Sessenta euros e oitenta
cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e uma horas.--------------------------------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------________________________________________________________________________________
PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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