Reunião de 06-07-2016

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 06/07/2016
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 6 de julho 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: Quarta alteração ao Orçamento do ano de dois mil e dezasseis
Foi deliberado por unanimidade, proceder à quarta 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.---------------------------------Luis Pinto: Pedido de entrevista.-------------------------------------------------------------------------------Gabinete de Secretário de Estado da Administração Interna: Carta por pontos- Pedido de
colaboração para distribuição de folhetos informativos. ----------------------------------------------------Filipe Moreira: Apresentação da artista “Rute” para concertos. ------------------------------------------Sofia Silveira: Pedido de colaboração na resposta a um inquérito. ---------------------------------------Tertulia Associação Socio-Cultural: Relatório referente ao terceiro trimestre do programa
Entrelaçar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Allconnect: Proposta para alteração de pacote de serviço fixo e móvel sem TV ------------------------CCDRAlgarve: Parecer jurídico sobre matérias para Juntas de Freguesia.------------------------------ Cessação de comissão de serviço. ----------------------------------------------------------------------------- Apresentação de cumprimentos do presidente Francisco Serra. ------------------------------------------Jornal das Autarquias: Questionário de entrevista ao Presidente da Junta. ----------------------------ANAFRE: Regime de funções – interpretação do art.º 193.º da LOE 2016. ------------------------------Pulverizadores de produtos fitofarmacêuticos – Despacho 15-G-2016- Inspeção obrigatória de
equipamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Colóquio Internacional “ Poderes e circunscrições religiosas e civis- A propósito dos 750 anos da
freguesia do Lumiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Formação – Aplicação de produtos fitofarmacêuticos/primeiros socorros. -----------------------------Município de Aljezur: Vigilância e segurança nas praias – Tomada de posição. ----------------------Crianças da Casa da Criança do Rogil: Entrega de propostas para tornar o Rogil um sítio melhor
para as crianças. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Página nº1
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Grupo Parlamentar do PCP: Agendamento potestativo- Reposição de Freguesias. ------------------- Projeto de Lei do PCP “ Estabelece o regime para a reposição de Freguesias” – Intervenção da
deputada Paula Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------Mondo: Solicitação de reunião. --------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que na presente data não estamos interessados numa
proposta desta natureza. -----------------------------------------------------------------------------------------RIGOR PRICE: Avaliação Património da Freguesia – proposta de colaboração/protocolo. ---------Cândida Margarida Dias: Pedido de recordação. ----------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade, oferecer um pin e um folheto da Freguesia. ---------------------------Mónica Jesus: Pedido de lembrança. -------------------------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade, oferecer um pin, um galhardete e um folheto da Freguesia. --------Francisco Pessoa: Pedido de lembranças. --------------------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade, oferecer um pin e um folheto da Freguesia. ---------------------------Beira Cruz, Lda: Convite para o III Fórum EU-CPLP nos dias 8 e 9 de julho em Beja. --------------Alberto Horta: - Envio de regulamento das taxas e preços da freguesia de Rogil. ---------------------Rota Vicentina: Proposta para venda de guias RV.----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, adquirir 10 folhetos e 10 guias ( 5 em português e 5 em inglês).--II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de junho 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
Outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, convidar a firma, Armindo & Pereira - Construções, Lda, com
sede em Urbanização Vale da Telha, Setor D – Lote 213, 8670-156 Aljezur, a apresentar proposta
para a execução da empreitada de “Construção de Gavetões no cemitério de Rogil”, em
conformidade com o caderno de encargos elaborado na Câmara Municipal de Aljezur. ---------------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado
Foi deliberado, por unanimidade, convidar as firmas, Matónio- Materiais de Construção São
Teotónio, Lda e Júlio Simões, Lda, a apresentar preços para fornecimento de tintas e materiais
relacionados, para pintura do edifício da Junta. --------------------------------------------------------------Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa Auto Marreiros, Lda e Delfim Custódio de
Jesus, a apresentar preços para fornecimento de uma capota, mala de ferramentas e um banco de
condutor para o trator, propriedade da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado
Foi deliberado, por unanimidade, convidar as empresas Arsul – Industria de Toldos e Reclamos,
Lda, Toldolanda e Arade Toldos, Lda, a apresentar preços para fornecimento de uma estrutura fixa
com cobertura em painel sandwich e algeroz com plati banda com publicidade. -----------------------Ponto seis: Pedido de cedência da Ex-Escola Primária de Maria Vinagre
No âmbito da reunião realizada no dia 25/07/2016 para analisar o pedido por parte de Noélia
Marreiros e Rui Guimarães para cedência da ex-escola primária de Maria Vinagre para
desenvolvimento de um centro de aprendizagem comunitário, a população presente na reunião
manifestou-se contra este tipo de projeto nas referidas instalações. ---------------------------------------O Protocolo assinado entre a Junta de Freguesia de Rogil e o Município de Aljezur, para a gestão
das instalações, consiste na dinamização do referido espaço com atividades que se insiram no
âmbito da cultura ou apoio social. ------------------------------------------------------------------------------Neste contexto, a Junta deliberou por unanimidade, ceder o espaço, um dia por semana (a combinar
com os requerentes) para desenvolvimento de atividades que complementem as atividades
existentes atualmente no espaço. --------------------------------------------------------------------------------
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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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