Reunião de 01-02-2017

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 01/02/ 2017
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 1 de fevereiro de 2017
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 23:45 horas
PRESENÇAS: Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, Presidente, Elieser João Candeias, Secretário e
Cláudia Margarida Lucas da Rosa, 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 Ata
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: Tolerâncias de ponto
No uso da competência em gestão dos recursos humanos afetos aos serviços da freguesia, conferida
pela alínea e) do artigo 19.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade,
a concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores desta Junta de Freguesia, nos seguintes dias do
ano de 2017: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Dia 28 de fevereiro de 2017 (Terça feira de Carnaval); -----------------------------------------------------Dia 13 de abril de 2017 (Quinta feira Santa); ----------------------------------------------------------------Dia 28 de agosto de 2017; ---------------------------------------------------------------------------------------Dia 26 de dezembro de 2017. -----------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de janeiro.
Município de Aljezur: Transferência de verba referente ao contrato delegação de competências----Autoridade Tributária e Aduaneira: Comunicação de faturas – novo prazo legal. ------------------Helena Almeida: Programa DAE comunitário (desfibrilhadores na via pública). ----------------------Administração Central do Sistema de Saúde: Despesa do SNS com prestação de cuidados de
saúde aos trabalhadores das autarquias locais. ---------------------------------------------------------------Boutique da Cultura: Disponibilização de visitas guiadas Bairro Padre Cruz em Carnide. ----------SINTAP: Circular Mobilidade Intercarreiras. ---------------------------------------------------------------Luis Pinto: Convite de participação na revista “ Pontos de Vista”. --------------------------------------GeoXXI: Abertura de linha de apoio á valorização turística do interior. ---------------------------------IPDJ Faro: Convite para a sessão de informação sobre o Programa “ Empreende Já”. ---------------Alltrain: Nota informativo 1/2017 – SNC-AP. --------------------------------------------------------------PCP – Grupo Parlamentar: Resposta do Governo sobre as obras de requalificação na EN 125. ---- Pergunta ao governo sobre o impacto negativo do IKEA Algarve no comércio local/tradicional. --Marisa Silva: Convite para Workshop técnico – sustentabilidade ambiental da agricultura no
perímetro de rega do Mira. --------------------------------------------------------------------------------------Página nº1
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NERA: Convite para sessão de divulgação e esclarecimento sobre o programa “ Formalgarve”. ----DGAL: Cessação de funções da Diretora-Geral da DGAL. ------------------------------------------------Associação de Saúde Mental do Algarve: Convite para espetáculo no âmbito das práticas
artísticas para a inclusão social em saúde mental. -----------------------------------------------------------ANAFRE: Formação sobre complemento solidário para idosos. -----------------------------------------Luís Soares: Substituição de veículos de serviços urbanos ambientais por veículos elétricos. -------Município de Oliveira do Hospital: Convite para participação na festa do queijo da Serra da
Estrela de Oliveira do Hospital. --------------------------------------------------------------------------------Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur: Agradecimento pela atribuição
de subsídios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Associação Beneficiários do Mira: Prémio Espírito Empreendedor “ Odemira Empreende”. -------Caixa Geral de Depósitos: Informação sobre alterações contratuais. ------------------------------------Mediatica: Pedido de colaboração na promoção e sensibilização de formação “ Manobrador de
máquinas agrícolas e florestais. --------------------------------------------------------------------------------Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais: Cópia da comunicação da condenação para
prestação de trabalho comunitário de António Teixeira Fialho. -------------------------------------------Município de Aljezur: Divulgação de complemento solidário para idosos. -----------------------------Leonel Santos da Ponte: Pedido de reserva de espaço no recinto de mercados e feiras para a feira
anual de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar o requerente que não se reserva lugares no recinto da
feira, uma vez que o espaço é cedido gratuitamente, contudo terá lugar no recinto a exemplo de
anos anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Teia D`Impulsos: Pedido de apoio à Rota do Petisco 2017- Terras do Infante. -------------------------Teia D`Impulsos: Candidaturas para a Rota do Petisco. ---------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que não é possível atribuir o apoio solicitado. ------------Agrupamento de Escolas de Aljezur: Pedido de expositor de vidro para a Escola Básica de Rogil
Foi deliberado, por unanimidade, fornecer o material solicitado. ------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente ofício número 1198, datado de 13/01/2017 com proposta de
quinta adenda ao Contrato de Delegação de Competências. ----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remete-la para aprovação da Assembleia de
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------José Luís Gomes Barbadães: Pedido de recordação da Freguesia.---------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, deferir o pedido, enviando um pin e um galhardete. ----------------Andreia Marques: Pedido de material publicitário.
Foi deliberado, por unanimidade, verificar se já foi enviado algum deste material, por ser a terceira
vez que a senhora faz o pedido.---------------------------------------------------------------------------------Filipa Cruz: Proposta de parceria de cooperação no âmbito da divulgação de ações de formação. --Foi deliberado, por unanimidade, informar que a Junta de Freguesia não tem nenhuma sala que
reúna as condições para este tipo de formação. --------------------------------------------------------------J. António Martins: Pedido de apoio para edição de livro.------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que não é possível atribuir o apoio solicitado. ------------Ponto quatro: Processo de Contraordenação - Canídeo nº 2/2017
Adília Guerreiro Pacheco Rosa: Foi presente cópia da informação do pagamento voluntário da
coima. O processo fica encerrado e será prestada informação ao Comandante do Posto do GNR de
Aljezur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Cemitério
Município de Aljezur: Requerimento em nome de António Francisco Oliveira, solicitando a
permuta do coval 884 talhão 5 no cemitério de Aljezur, pelo coval 73 talhão 2 no cemitério de
Rogil.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelo requerente.-----------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
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Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezassete.
Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Prestação de serviços de consultoria
Foi deliberado por unanimidade, não renovar a prestação de serviços de consultoria (contratação
pública) com a empresa “Fregprime” e informar a gerência da mesma, que os serviços se extinguem
em 28/02/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado, por unanimidade, informar que esta Junta está interessada em serviços de
consultoria mais abrangentes e estamos disponíveis para receber e analisar uma proposta com
serviços mais vantajosos para esta Freguesia. ----------------------------------------------------------------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Bioenzim Néftis
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de acelerador de decomposição de matéria
orgânica e verificados os preços, foi deliberado por unanimidade, adjudicar à empresa “Luso
Química”, o fornecimento de uma caixa com vinte unidades no valor de €290,00 (duzentos e
noventa euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, conforme proposta apresentada. ------------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 quatro: Ajuste Direto Simplificado
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa Juntapeça, Unipessoal, Lda e Delfim Custódio
de Jesus, a apresentar preços para fornecimento de uma capota, mala de ferramentas e um banco de
condutor para o trator, propriedade da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Serviços de retroescavadora
Foi deliberado, por unanimidade, convidar o senhor José Manuel Martins Rosa com residência em
Cabeço de Águia, a apresentar proposta do valor/hora, para prestação de retroescavadora durante o
ano de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------IV - Desporto Recreio e Lazer
Ponto um: Revista à Portuguesa 2017 " Thô Xaringade e Mal Pague"
A Junta deliberou, por unanimidade, proporcionar aos residentes da freguesia de Rogil a
possibilidade de assistirem à Revista à Portuguesa 2017 “Thô Xaringade e Mal Pague, no dia 31
de março e cada participante contribuirá com o valor de sete euros para aquisição de bilhete, sendo
a comparticipação desta Junta no valor de sete euros por pessoa. -----------------------------------------O transporte é cedido pela Câmara Municipal de Aljezur. --------------------------------------------------Programa “Entrelaçar”:- Como parceira do programa “Entrelaçar”, a Junta de Freguesia de Rogil,
deliberou por unanimidade, oferecer um lanche aos participantes no dia 25/02/2017, apresentação
da peça “ Toma lá Carnaval” na sede do Grupo Recreativo Folclórico Amador do Rogil. ------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e três horas e quarenta e cinco minutos. -----------------------------------------------E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________
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