Reunião de 01-06-2016

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 01/06/2016
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 1 de junho de 2016
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 24:00 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 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: Segunda alteração ao PPA e terceira alteração ao Orçamento do ano de dois mil e
dezasseis
Foi deliberado por unanimidade, proceder à segunda alteração ao PPA e terceira alteração ao
orçamento do ano de dois mil e dezasseis, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos
se encontram arquivados em pasta própria. -------------------------------------------------------------------Ponto três: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.---------------------------------Porta Imagem: Prolongamento campanha selo portátil.----------------------------------------------------Teatro Maria Vitória: Apresentação a nova revista à Portuguesa “ Revista Quer… É Parque
Mayer”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre a transferência, no Algarve, de doentes
de Ortopedia para hospitais privados. --------------------------------------------------------------------------- PCP apresenta na Assembleia da República projeto de resolução sobre a prospeção de petróleo e
gás natural no Algarve e na Costa Alentejana. ---------------------------------------------------------------- Projeto de Lei do PCP “ Estabelece o regime para a reposição de Freguesias”. ------------------------ Resposta do Governo à pergunta sobre as novas instalações para o Posto Territorial da GNR de
Aljezur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pergunta ao Governo sobre a falta de anestesistas no Centro Hospitalar do Algarve. ----------------VallisForm: Auxílio na divulgação de ação de formação. -------------------------------------------------Junta de Freguesia de S. Teotónio: Alteração de data de reunião da Associação de Freguesia do
PNSACV para o dia 3/06/2016 na Freguesia de Vila do Bispo. -------------------------------------------Carlos Sousa: Pedido de pin. -----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, deferir o pedido. ---------------------------------------------------------Portal e-Freguesias: Informação do lançamento de uma nova versão do Portal e-Freguesias. -------Associação de Municípios Terras do Infante: Envio de planos de defesa da floresta contra
incêndios dos concelhos de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo. -----------------------------------------------ANAFRE: Encontro/Formação em São Brás de Alportel no dia 21/05/2016.----------------------------Página nº1
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- Sessão de Esclarecimento SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas, dia 20 de maio em Albufeira. -----------------------------------------------------Cedência de dados da Base de Dados de Recenseamento Eleitoral. --------------------------------------Debates & Discursos: Formação “ As diretivas europeias de 2014 sobre a contratação pública,
inovações e transposição para o Código dos Contratos Públicos”. ----------------------------------------Gabinete de Secretário de Estado da Administração Interna: Colaboração nas medidas a
desenvolver no âmbito da prevenção e proteção da floresta contra incêndios. ---------------------------Junta de Freguesia de Bordeira: Convite e divulgação para duas ações de limpeza de praias da
Freguesia de Bordeira. -------------------------------------------------------------------------------------------Associação Oncológica do Algarve: Fit Day em Odeceixe na luta contra o cancro. Pedido de
participação e contribuição.--------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de cem euros. Para representar a
Junta de Freguesia irá estar presente a Tesoureiro, Cláudia Rosa. -----------------------------------------Município de Aljezur: Pedido de cedência da ex-escola primária de Maria Vinagre. -----------------Foi deliberado, por unanimidade, marcar uma sessão de esclarecimento em Maria Vinagre, no dia
25 de junho, pelas 18 horas, para ouvir a opinião da população sobre o assunto. -----------------------Inspeção Geral de Finanças: Comunicação das transferências para fundações efetuadas em 2016
pelas autarquias locais. -------------------------------------------------------------------------------------------Comissão Executiva do Encontro de Combatentes: Convite para participação nas comemorações
do dia 10 de junho de 2016 de homenagem aos combatentes.----------------------------------------------Serviço Nacional de Saúde: artigo 110.º da Lei do Orçamento de Estado. Pagamento das
Autarquias Locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------TAIPA: GAVA – Assinatura de protocolo- Convite.-------------------------------------------------------ISMAT: Convite para sessão de esclarecimento sobre o novo SNC-AP (Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações Públicas), que irá entrar em vigor no dia 01/01/2017. ---------Tertulia Associação Socio-Cultural: Convite e pedido de divulgação “ Corações ao Alto”.--------- Lista de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades. ----------------------------------O senhor Presidente da Junta informou que o material foi adquirido para o programa Entrelaçar. --Universidade do Algarve: Formação. Possibilidade de sessão de esclarecimentos. -------------------iCloud Solutions: Apresentação de Gestão Documental. --------------------------------------------------G.I.P. Gabinete de Inserção Profissional: Proposta de oferta formativa profissional e
disponibilidade para esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------Associação Pétanca: Agradecimento do apoio concedido pela Junta de Freguesia.--------------------Agrupamento de Escolas de Aljezur: Pedido de material de limpeza e desgaste para a EB1 de
Rogil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, fornecer o material solicitado. ------------------------------------------Tiago Silva: Pedido de informação sobre eventuais constrangimentos de trânsito na nossa região.-Foi deliberado, por unanimidade, informar que não existem constrangimentos de trânsito na nossa
região. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alberto Horta: Divulgação de ações de formação. ---------------------------------------------------------- Envio de Edital e proposta de regulamento. -----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, propor algumas alterações à proposta de regulamento. -------------Raízes Ocultas Unipessoal: Proposta de Taxas e Preços da Freguesia de Rogil. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, propor algumas alterações à proposta de taxas e preços por não se
adequarem à realidade da Freguesia de Rogil. ----------------------------------------------------------------Apokalypse: Proposta de espetáculo de animação taurina. ------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que na presente data não estamos interessados numa
proposta desta natureza. -----------------------------------------------------------------------------------------Allconnect: Proposta para alteração de pacote de serviço fixo e móvel. --------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que a Junta de Freguesia está interessada num pacote
sem TV ou de menor valor que o atual. Estamos recetivos a alteração do pacote atual para um que
contenha internet e comunicações fixas e móveis. -----------------------------------------------------------Página nº2
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Associação Pétanca: Pedido de viatura de caixa aberta.----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, deferir o pedido. ---------------------------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de maio de dois mil e dezasseis. -Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de tintas e materiais diversos
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de tintas e materiais diversos e verificados os
preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Barbolagos, Lda, o fornecimento de
tintas e materiais diversos no valor de 1.146,02€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------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 três: Ajuste Direto Simplificado – instalação elétrica
Efetuada consulta de mercado com vista a execução de infraestruturas de rede cabelagem
estruturada na sede da Junta de Freguesia e verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade,
adjudicar o serviço à empresa, Jorge M. R. Jesus-Instalações Eléctricas Unipessoal, Lda, no valor
de 3.864,64€, 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 quatro: Ajuste Direto Simplificado – aquisição de material de escritório
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de material de escritório e verificados os
preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Lojazur – Artigos de Bazar, Lda,
diverso material de escritório. ----------------------------------------------------------------------------------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 cinco: Ajuste Direto Simplificado – Serviços de pintura
Efetuada consulta de mercado com vista a execução de pintura da sede da Junta de Freguesia e
verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar o serviço de pintura a Valter
Miguel Rodrigues da Silva, residente em Malhadais 1, Lote 21 – Odeceixe, no valor quatro mil
duzentos e cinco euros, com isenção de IVA, ao abrigo do artigo 53.º regime especial de isenção. --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 seis: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de roçadora Oleo-Macsparta 440T
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de uma roçadora Oleo-Macsparta 440T e
verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Fertizur, o
fornecimento de uma, roçadora Oleo-Macsparta 440T, bem como equipamento de proteção ( viseira
com rede e caneleiras) no valor de 335,43€ o qual incluí o 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 sete: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de martelo demolidor e acessórios
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de um martelo demolidor e acessórios, e
verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa JF2-Comércio de
máquinas e ferramentas, Lda, o fornecimento de um martelo demolidor e acessórios no valor de
321,26€, 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 oito: Desporto Recreio e Lazer - Comemorações do XXIII aniversário da freguesia:
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Eliseu Brás- Foi presente mail datado de 11/05/2016 apresentando proposta para atuação na Festa
de Aniversário da Freguesia. O valor apresentado é de €200,00 (duzentos euros).----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta apresentada. -----------------------------------------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 nove: Desporto Recreio e Lazer – Feira anual do Rogil
Marco António- Foi presente mail datado de 11/05/2016 apresentando proposta para atuação
musical no baile da feira, dia vinte e um de agosto. O valor apresentado é de €200,00 (duzentos
euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta apresentada. -----------------------------------------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. -------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e quatro horas. ----------------------------------------------------------------------------E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________
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