Reunião de 02-11-2017

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 2/11/2017
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 2 de novembro de 2017
INÍCIO: 20 horas
ENCERRAMENTO: 23 horas
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária e
Emílio José Pacheco Martins, 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: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Associação de Estudos de Direito Regional e Local (AEDRL): Informação sobre lançamento de
uma nova monografia intitulada “Jornadas dos 40 anos do Poder Local”.--------------------------------GeoXXI: Aviso de abertura – Linha de Apoio à Sustentabilidade no Turismo nas Áreas de Interior.Carlos Coelho: Informação sobre serviços de Animação Musical. ---------------------------------------Altrain Consultores: Pedido de agendamento de reunião sobre formações e informações úteis às
autarquias locais.--------------------------------------------------------------------------------------------------Globalsoft – Cloud Business and Software Consulting, Lda.: Informação sobre serviços de
Cloud para Gestão Autarquica.----------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Conhecimento sobre a Limpeza de Valas.----------------------------------------Município de Aljezur: Informação sobre Distribuição de Funções dos Membros da Câmara
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Frouco & Henriques Associados: Informação sobre Formação Profissional desenvolvida.----------Casa da Criança do Rogil: Candidatura à Atribuição de Apoio para o Ano 2018.---------------------Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Informação sobre a
publicação do livro “As mais Antigas Receitas de Batata-Doce nos Livros de Culinária dos séculos
XVII e XIV e pedido de verba para aquisição de exemplares do mesmo.---------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, adquirir 100 exemplares. ------------------------------------------------Escola E.B.1/J.I. do Rogil: Pedido de castanhas para a preparação da Festa do Magusto para os
alunos da escola do Rogil a realizar no dia 10 de novembro de 2017.-------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, a atribuição de um donativo em espécie, de 7 kg de castanhas, à
Escola E.B.1/J.I. do Rogil.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Agendamento de Reunião com a Associação Rota Vicentina
Foi deliberado, por unanimidade, agendar uma reunião com a Associação Rota Vicentina com vista
à resposta ao pedido de autorização para intervenções na Rota Vicentina.-------------------------------II – Gestão Financeira
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Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de outubro de dois mil e dezassete Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Equipamento Administrativo
Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de equipamento administrativo e verificados os
preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa CONTECNICAsul, Lda., o
fornecimento do seguinte equipamento: ------------------------------------------------------------------------ 2 mesas com 1600x800 ( 204,00€ cada ) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;------------------- 1 módulo de gavetas com chave (148,00€) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;------------------- 2 armários em PVC com 90x2m ( 220,00€ cada) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;----------- 40 cadeiras estofadas s/braços (40,00€ cada) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;---------------- 8 cadeiras de formação estofada (65,00€ cada) 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 três: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Equipamento de Jardinagem
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir à empresa Fertizur, Lda., o fornecimento do seguinte
equipamento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Um corta sebes referência HF45 com lâmina de 60cm (313,00€) com IVA incluído à taxa em
vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Pedido de alteração para realização de ações ou projetos constantes das GOP/PPI
2017– reparação do armazém da Junta de Freguesia
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Câmara Municipal de Aljezur, o prolongamento do
prazo da conclusão da reparação do armazém da Junta de Freguesia, até ao final do ano de 2018,
por não ser possível a conclusão da obra até ao final do ano de 2017. ------------------------------------III - Desporto Recreio e Lazer
Ponto um: A exemplo de anos anteriores, a Junta de Freguesia continua a promover e executar
projetos de recreio e lazer para jovens e idosos desta freguesia. No cumprimento e execução do
Plano Plurianual das Ações mais Relevantes para o ano de dois mil e dezassete, a Junta deliberou,
por unanimidade, organizar um Convívio de Gerações, com oferta de um lanche (chá e bolos) e
música para dançar, a realizar no dia oito de dezembro. ----------------------------------------------------Para animação musical das 14:30 às 18h30, foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento ao
acordeonista Eurico Martins. ------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e três horas. --------------------------------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.-------

PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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