Reunião de 03-08-2016

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 03/08/2016
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 3 de agosto de 2016
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 23:30 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: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.---------------------------------ICNF: Pedido de afixação de cartazes de sensibilização para a prevenção dos incêndios florestais.-José Dias de Pinho: Pedido de entrevista – questionário de entrevista ao Presidente da Junta. ------Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre o apoio informático aos centros e
extensões de saúde do Algarve. ---------------------------------------------------------------------------------ThyssenKrupp Elevadores: Informação sobre modalidade de pagamento referente ao contrato
1300899. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Rocha: Envio de lista de contatos. --------------------------------------------------------------------Arsul: - Pedido de logotipo e indicação de tipo de letra para colocação em estrutura para
apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------CNOD: Pedido de apoio para o 12º Congresso Nacional de Deficientes.---------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 50,00€. -----------------------------Apisland: Pedido para cortar ramos de árvores existentes na via pública, junto ao lote 27 no Parque
Industrial da Feiteirinha. -----------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, verificar a situação no local. --------------------------------------------Américo de Jesus & Viegas, Lda: Retificação de preço referente à proposta para transporte de
inertes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a retificação de preços. -----------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte e nove de julho de dois mil e dezasseis. -Ponto dois: CONSTRUÇÃO DE GAVETÕES NO CEMITÉRIO DO ROGIL - 2.ª FASE
Ajuste Direto nos termos da alínea a) do artº. 19.º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo
DL nº. 18/2008, de 29 Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei Nº.278/2009, de 02 de
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Ajuste Direto nos termos da alínea a) do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo
DL nº. 18/2008, de 29 Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de
Outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, aprovar o projeto de decisão de adjudicação após
análise da proposta relativa ao procedimento acima identificado e adjudicar à firma Armindo &
Pereira - Construções, Lda, com sede em Urbanização Vale da Telha, Setor D – Lote 213, 8670-156
Aljezur pelo valor de 13.481,39€ (treze mil quatrocentos e oitenta e um euros e trinta e nove
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com o prazo de execução de 45 dias a
execução da empreitada de “Construção de Gavetões no cemitério de Rogil”. ----------------------Deverá ser solicitado ao concorrente os documentos de habilitação, nomeadamente: ------------------a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II do CCP; --------------------------------b) Alvará ou título de registo, emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, contendo as
habilitações adequadas à execução da obra a realizar; ------------------------------------------------------c) Documento comprovativo em como não se encontra na situação prevista na alínea i) do artigo
cinquenta e cinco do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito
barra dois mil e oito de vinte e nove de Janeiro (Registo Criminal dos titulares dos órgãos sociais de
administração, direção ou gerência que se encontrem em efetividade de funções, devendo constar o
fim a que se destina: Contratação Pública – Código dos Contratos Públicos); ---------------------------- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------Ponto três: Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Freguesia de Rogil
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o regulamento e tabela de taxas e preços da Freguesia de
Rogil e submeter os documentos à apreciação e votação do Órgão deliberativo para cumprimento da
alínea d) do número um do artigo nono da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze
de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Prestação de serviços manutenção de Software
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa Fresoft, a apresentar preços para prestação de
serviços de manutenção de software em conformidade com o caderno de encargos elaborado. ------Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Prestação de 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 quarenta e duas horas de serviços de retroescavadora, pelo valor de mil
quatrocentos e setenta euros (1.470,00), que não inclui IVA. ----------------------------------------------O senhor José Manuel Martins Rosa será notificado nos termos do disposto no número 1 do artigo
77º do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------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 –
Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma Júlio Simões, Lda, o fornecimento de tintas e
materiais relacionados, para pintura do edifício da Junta. --------------------------------------------------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. --------------
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Ponto sete: PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
CEMITÉRIO
Diosália Maria Manuela Mourinho: foi presente requerimento número trezentos e cinquenta e
sete, datado de 21/07/2016, requerendo a concessão, por alvará, do direito à ocupação do coval nº
47, talhão 1, no cemitério de Rogil.-----------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------José Manuel Fernandes Canelas: - foi presente requerimento número trezentos e sessenta e seis,
datado de 2/08/2016, requerendo licença para obras no cemitério de Rogil, sepultura perpétua nº 57,
talhão 1, no cemitério de Rogil.---------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, conceder a licença solicitada. ------------------------------------------Ponto oito: Desporto Recreio e Lazer – Animação de Rua
Paulo Viana: Foi presente mail datado de 20/07/2016 apresentando proposta para atuação musical
em Maria Vinagre, dia dezassete de agosto. O valor apresentado é de €320,00 (trezentos e vinte
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 três horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________
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