Reunião de 04-01-2017

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 04/01/ 2017
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 4 de janeiro de 2017
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 22:30 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 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: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de dezembro.
Rui Barradas: Licenciamento Passmúsica-------------------------------------------------------------------ADPHA: Órgãos Sociais para o biénio 2017/2018. ---------------------------------------------------------DGAL: 8 de fevereiro de 2017 – fim do prazo para adaptação de instalações, edifícios,
estabelecimentos, equipamentos e espaços abrangentes às normas técnicas de acessibilidade
aprovadas pelo Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto. --------------------------------------------------PCP – Grupo Parlamentar: Declaração política do PCP sobre a degradação do serviço público
postal e no ataque aos direitos dos trabalhadores dos Correios. --------------------------------------------Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais: Cópia da comunicação da condenação para
prestação de trabalho comunitário de Ilídio dos Santos João. ----------------------------------------------NOS: Desativação do serviço de linha fixa, internet e kanguru. -------------------------------------------Administração Eleitoral: Composição das Comissões Recenseadoras no Território Nacional. -----Caixa Geral de Aposentações: Certificação da deficiência para atribuição da bonificação por
deficiência do subsídio familiar a crianças e jovens e do subsídio mensal vitalício. --------------------DGAL: SIIAL – Carregamento de dados “ recursos humanos (trimestral/semestral) 4º trimestre/2º
semestre de 2016 até 10 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------Tertúlia: Relatório Entrelaçar referente aos meses de setembro, outubro e novembro. ----------------Auditiv – Dafne Vidoeira: Pedido de cedência de espaço para unidade de rastreio auditivo. --------Fidelidade Seguros: Pedido de documentação relativo a sinistro de José Jesus Rocha Duarte. ------ANAFRE: Congratulação de convite às freguesias para assistirem ao concerto pela fadista Cuca
Roseta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daniel Marques: Vestuário profissional e brindes publicitários personalizados. -----------------------AMI: Pedido de contribuição. ----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio de trinta euros. --------------------------------------Página nº1
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur: Foi presente ofício datado de
05/12/201, solicitando donativo para aquisição de um instrumento para a Banda Filarmónica de
Aljezur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um donativo no valor de cem euros. -------------------------Conferência de Santa Teresinha do Menino Jesus do Rogil: Foi presente datado de 14/12/2016,
solicitando donativo para fazer face a despesas com os cabazes de Natal a serem distribuídos na
freguesia de Rogil. ------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Rogil tem apoiado a Conferência ao longo dos anos, quer na distribuição de
alimentos às famílias, quer no transporte de equipamento ortopédico, e todos os anos efetua o
transporte dos cabazes organizados e cedidos pela TAIPA.-------------------------------------------------Tendo em conta que no ano de 2016 a TAIPA enviou 30 cabazes para a Conferência do Rogil e a
Câmara Municipal atribuiu um subsídio no valor de 750,00€, foi deliberado, por unanimidade,
informar, que a Junta irá adquirir alimentos no valor de 150,00€, verba que foi entregue por Helmut
Niedworok em 12/04/2016 para apoio a famílias, residentes na freguesia de Rogil, que evidenciem
dificuldades económicas e alimentares. -----------------------------------------------------------------------Clube de caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Pedido de viatura de caixa aberta para montarias
aos javalis, dias 7 e 21 de janeiro.-------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, emprestar a viatura, devendo a mesma ser restituída sem
quaisquer danos/estragos. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO
Foi presente o auto de notícia por contraordenação referente a fiscalização realizada por elementos
do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, Posto Territorial de Aljezur, em
Parque de Campismo do Serrão - Aljezur, a 03/09/2016, pelas 21,08 horas, relativos a circulação de
canídeo na via pública sem se fazer acompanhar de açaimo ou trela. -------------------------------------Nos termos do nº 1 do artº. 16 do Decreto-Lei nº314/2003, de 17 de Dezembro, compete à Junta de
Freguesia a instrução dos processos. ---------------------------------------------------------------------------Para a instrução e com base na legislação citada e nos termos da alínea p) do nº 1 do artº. 18º da Lei
nº 75/2013, de 12 de Setembro, fica deliberado que o instrutor do processo será a assistente técnico
Élia Maria João Francisco Santos e o decisor será o Presidente da Junta, Rui Manuel Pires Josué
Guerreiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de dezembro de dois mil e dezasseis. ---Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de secretária sem painel
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de equipamento administrativo e verificados os
preços, foi deliberado por unanimidade, adjudicar à empresa “Contecnicasul,Lda”, o fornecimento
de uma secretária (1600x800x70) no valor de €204,00 (duzentos e quatro 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. -------------IV - Desporto Recreio e Lazer
Ponto um: No dia 7 de janeiro terá lugar no Rancho Folclórico Amador do Rogil, uma peça de
teatro, intitulada “ Natal de Outrora”, apresentada pelo grupo “ Entrelaçar”. No âmbito da parceria
existente entre a Junta de Freguesia e o grupo, foi deliberado, por unanimidade, oferecer um lanche
de salgados e doces. ----------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e duas horas e trinta minutos. -----------------------------------------------------------E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.-------------------
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PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________
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