Reunião de 01-03-2017

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 01/03/ 2017
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 1 de março de 2017
INÍCIO:20:00 horas
ENCERRAMENTO: 23:15 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: Primeira alteração ao Orçamento do ano de dois mil e dezassete
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira alteração ao orçamento do ano de dois mil e
dezassete, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em
pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Prestação de Contas do Ano de 2016
De acordo com o preceituado do POCAL, foram examinados, pelo órgão executivo, os documentos
da Prestação de Contas, relativos ao período que decorreu de um de janeiro a trinta e um de
dezembro do ano transato, para efeitos de apreciação, discussão e votação, a fim de serem depois
apresentados à Assembleia de Freguesia, e, sendo caso disso, remessa ao Tribunal de Contas. ------Feita a respetiva análise pelos membros, passou-se à discussão dos documentos de gestão, pelo que
o senhor presidente determinou que se passasse à votação, tendo-se verificado que os documentos
da Prestação de Contas foram aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------Face à documentação presente, verificou-se que, no ano de dois mil e dezasseis o movimento
orçamental acusava de receita o valor de cento e vinte quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco
euros e cinquenta e sete cêntimos, sendo o total dos recebimentos, cento e setenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e um euros e sessenta cêntimos e de despesa o valor de cento e quarenta e dois
mil, noventa e dois euros e sessenta e três cêntimos, acusando um saldo para o ano de dois mil e
dezassete, no valor de trinta e três mil, setecentos e oitenta e oito euros e noventa e sete cêntimos. -Na Conta Operações de Tesouraria, verificou-se um valor de entrada de fundos de quarenta e nove
mil quatrocentos e quarenta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos, com um total de recebimentos
no valor de cinquenta e quatro mil trezentos e catorze euros e cinco cêntimos e, de saídas um
montante de cinquenta e dois mil trezentos e quarenta e nove euros e quinze cêntimos, acusando um
saldo para o ano de dois mil e dezassete, no valor de mil novecentos e sessenta e quatro euros e
noventa cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da competência atribuída pela alínea e) do número um do artigo dezasseis da Lei número
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta deliberou, por unanimidade,
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aprovar os documentos acima mencionados e submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão
deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Primeira Revisão ao Orçamento e ao PPI do Ano de dois mil e dezassete
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira revisão ao orçamento e ao PPI do ano de dois
mil e dezassete, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados
em pasta própria.--------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da competência atribuída pela alínea a) do número um do artigo dezasseis da Lei número
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta deliberou, por unanimidade,
aprovar os documentos acima mencionados e submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão
deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de fevereiro.
Raízes Ocultas Unipessoal: Esclarecimentos sobre Tabela de Taxas e Preços. ------------------------PCP – Grupo Parlamentar: Pergunta ao Governo sobre os problemas nos serviços de Finanças de
Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique, São Brás de Alportel e Vila do Bispo. ----------------- PCP apresenta na Assembleia da República proposta para abolição de portagens na Via do Infante.
Jardim de Infância de Rogil: Pedido de manutenção das casas de banho no Jardim de Infância. ---Associação de Pescadores do Portinho do Forno- Carrapateira: Comunicação da criação da
Associação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Direção-Geral das Autarquias Locais: SNC-AP – Inquérito às Freguesias. ---------------------------Município de Aljezur: Indeferimento do pedido de reagendamento da sessão de divulgação
Complemento Solidário para Idosos. --------------------------------------------------------------------------Alvarim Reis: Informação sobre triciclos elétricos. --------------------------------------------------------BTOCONCEPT: Implementação do SNC-AP. Pedido de reunião. --------------------------------------Administração Eleitoral: Consulta anual dos cadernos de recenseamento, mês de março. ----------ANAFRE: Informação sobre SNC-AP. Adiamento da entrada em vigor para 1 de janeiro de 2018. Direção de Serviços de Promoção do Emprego: Informação sobre a atualização do valor
indexante dos apoios sociais ( IAS) e do subsídio de refeição em 2017. ---------------------------------GNR-CTFaro-SEPNA: Ação de sensibilização no dia 26/02/2017 no mercado mensal de Rogil
sobre Floresta Protegida. ----------------------------------------------------------------------------------------Inforlandia: Informação de integração da empresa na lista de fornecedores do novo Acordo
Quadro da central de compras do Estado ( ESPAP). --------------------------------------------------------Élia Maria Santos: Informação n.º 1/2017. Tabela de Taxas e Preços. ----------------------------------Município de Aljezur: Projeto de Loteamento nº. 1450/2010. Proposta para ouvir todos os
interessados sobre caducidade de processo.-------------------------------------------------------------------Planeta Informático: Pedido de divulgação de folhetos e solicitação de parceria. ---------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que de momento não é possível aceitar a parceria e não
temos trabalhadores para frequentar esta formação. ---------------------------------------------------------ADPHA: foi presente ofício n.º 29/2017, datado de 15/02/2017, solicitando um apoio no valor de
187,00€ para fazer face às despesas relacionadas com a apresentação da Revista Cultura AL-Rihana
7.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio solicitado no valor de 187,00€. ---------------------Mauricio Gordillo Álvarez: Pedido de pin da Freguesia.-------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, verificar se já foi enviado algum deste material, por ser a segunda
vez que o senhor faz o pedido.----------------------------------------------------------------------------------Ponto seis: Donativo: Para cumprimento da alínea a) do número dois do artigo nono da Lei número
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, Junta deliberou, por unanimidade,
submeter ao Órgão deliberativo, para ratificação, o donativo recebido pela Junta de Freguesia em
24/02/2017, no valor de cento e cinquenta euros. -------------------------------------------------------------
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Ponto sete: Processo de Contraordenação - Canídeo nº 1/2017
António José da Silva Marreiros Simões: Foi presente cópia da informação do pagamento
voluntário da coima. O processo fica encerrado e já foi prestada informação ao Comandante da
Guarda Nacional Republicana - NPA de Portimão. ----------------------------------------------------------Ponto oito: Cemitério
Lucília Maria Rodrigues Marreiros Inácio: foi presente requerimento número 67, datado de
10/02/2017, requerendo licença para revestimento em mármore da sepultura temporária 305, talhão
5 no cemitério de Rogil.------------------------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente e informar que após
cinco anos e quando for notificada pela Junta de Freguesia, ficará responsável pela remoção do
revestimento de mármore. ---------------------------------------------------------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e
dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de areia
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de areia e verificados os preços, foi deliberado,
por unanimidade, adjudicar à empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda, o fornecimento de areia
durante o ano de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de cimento
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de cimento e verificados os preços, foi
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Aljucarga – Transportes, Lda, o fornecimento de
cimento durante o ano de 2017. --------------------------------------------------------------------------------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 – Transporte de inertes
Efetuada consulta de mercado com vista a transporte de inertes e verificados os preços, foi
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda, o transporte de
inertes durante o ano de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------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 cinco: Ajuste Direto Simplificado – equipamento para trator
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de uma capota, mala de ferramentas e um
banco de condutor para o trator, propriedade da Junta de Freguesia, e verificados os preços,
apresentados pela empresa Juntapeça, Unipessoal, Lda e Delfim Custódio de Jesus, foi deliberado,
por unanimidade, adjudicar o fornecimento do equipamento ao senhor Delfim Custódio de Jesus,
por ser a proposta economicamente mais vantajosa. ---------------------------------------------------------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: Ajuste Direto Simplificado – Serviços de retroescavadora
No cumprimento do disposto do art. 125.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de
02 de Outubro, foi pelo Executivo analisada a proposta relativa ao procedimento acima identificado.
Neste sentido e no cumprimento das disposições legais inerentes a este procedimento, a Junta
enviou convite ao senhor José Manuel Martins Rosa. -------------------------------------------------------Face no que atrás ficou referido, foi deliberado por unanimidade, admitir a proposta apresentada e
adjudicar a prestação de vinte horas de serviços de retroescavadora, pelo valor de 810,82€. --------O senhor José Manuel Martins Rosa será notificado nos termos do disposto no número 1 do artigo
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Deverá ser solicitado os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------Ponto sete: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de inertes
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de inertes e verificados os preços, foi
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Secilbritas o fornecimento de tout-venant, brita e
pó-de-pedra, sem transporte. ------------------------------------------------------------------------------------IV - Desporto Recreio e Lazer
Ponto um: Projetos e promoção de recreio e lazer para idosos e jovens
Páscoa 2017: A exemplo dos anos anteriores, a Junta de Freguesia com a colaboração da Câmara
Municipal de Aljezur pretende promover um passeio para os residentes recenseados na freguesia de
Rogil.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, definir o dia 10 de abril para uma visita ao Badoca Safari Park e
passagem por Porto Covo no regresso, para munícipes recenseados na freguesia de Rogil com mais
de 60 anos. A Junta de Freguesia irá suportar os encargos com a aquisição dos bilhetes.-------------O almoço será da responsabilidade dos participantes. -------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e três horas e quinze minutos. ----------------------------------------------------------E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________

Página nº4

