Reunião de 07-12-2017

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 7/12/2017
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 7 de dezembro de 2017
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 24:00 horas
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário 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: Sexta e sétima alteração ao Orçamento e quarta alteração ao PPA do ano de dois mil
e dezassete
Foi deliberado por unanimidade, proceder à sexta e sétima alteração ao orçamento e quarta alteração
ao PPA do ano de dois mil e dezassete, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se
encontram arquivados em pasta própria. -------------------------------------------------------------------------Ponto três – ORÇAMENTO E PPI PARA O ANO DE 2018
No uso da competência atribuída pela alínea a) do número um do artigo dezasseis da Lei número
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta do Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento para dois mil e dezoito, de
acordo com o preceituado do Pocal e submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão
deliberativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro – MAPA DE PESSOAL
Nos termos do artigo cinco, da Lei número doze – A barra dois mil e oito, de vinte sete de Fevereiro, a
Junta deliberou, por unanimidade, elaborar o mapa de pessoal desta Junta de Freguesia para o ano de
dois mil e dezoito, e submeter o mesmo à apreciação e votação do Órgão deliberativo.
Ponto cinco: Parecer genérico para celebração de compromissos plurianuais no âmbito do
previsto no artigo doze, do DL número cento e vinte e sete barra dois mil e doze, de vinte e um
de junho, para o ano de dois mil e dezoito – Proposta: - Pelo senhor Presidente da Junta foi
apresentada a proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------“PROPOSTA
A realização da despesa, logo na fase do compromisso, com novos projetos de investimento, contratos
de locação, acordos de cooperação técnica e financeira e outros procedimentos de aquisição de bens
e serviços, que se prolonguem por mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica,
estão sujeitos a autorização prévia por parte da Assembleia de Freguesia, isto por força do disposto no
artº 6º/1-d), da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, também conhecida por (LCPA). -----------------------Admitiu o legislador, que esta autorização prévia, genérica, por parte do Órgão deliberativo, possa
ser dada quando são aprovados os documentos previsionais da Freguesia, Orçamento e Opções do
Página nº1

Reunião de 07-12-2017

Plano (Plano Plurianual de Investimentos), conforme dispõe o artº 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de
21 de junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tal situação, não dispensa que numa fase posterior, levemos ao conhecimento do Órgão uma relação
onde estejam elencadas as situações que venham ocorrer, dado que no momento não temos presentes
quais vão ser. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, face ao exposto, proponho a V.Ex.ªs, que submetam à Assembleia de Freguesia a presente
proposta de autorização prévia, na medida em que isso nos facilita o processo de contratação, caso
venha a acontecer a necessidade de aquisição de bens ou serviços cujo encargo se reparta por mais
de um ano civil.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remeter a mesma à Assembleia de
Freguesia para aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Informação sobre o
Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2018.---------------------------------------------------------Partido Comunista Português: Informação sobre a pergunta ao governo sobre o reforço das medidas
de monotorização e de prevenção de riscos resultantes do intenso tráfego de petroleiros ao largo da
costa algarvia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Partido Comunista Português: Informação acerca da pergunta ao governo sobre a preservação do
património cultural do Algarve e reforço de financiamento da Orquestra Clássica do Sul.---------------ASTEL: Informação sobre Dumpers Astel.----------------------------------------------------------------------Agrupamento de Escolas de Aljezur: Informação de Desejo de um Menino com Cancro e quer
entrar no Livro do Guiness dos Recordes com a maior carta do mundo.-------------------------------------IEFP: Informação de Pagamento pelo IEFP, IP no âmbito do Contrato Emprego-Inserção+.------------António Lourengo Vicente: Informação sobre descongelamento de carreiras na função pública.------GEP: Resposta ao Inquérito ao Custo da Mão-de-Obra 2016 – para o NIF 506686426.------------------Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.: Pedido de Colaboração – Orçamento
Participativo Jovem (OP Jovem).----------------------------------------------------------------------------------AMI: Pedido de donativo.------------------------------------------------------------------------------------------APAV: Informação da Campanha de 25 de novembro – Dia Internacional para a Eliminação da
Violência Contra as Mulheres e pedido de afixação de cartazes da campanha
#NemMais1MinutodeSilêncio.-------------------------------------------------------------------------------------Direção-Geral das Autarquias Locais: Informação sobre SNC-AP – Plano de Contas da Patrimonial
e Tabela de Correspondência.--------------------------------------------------------------------------------------Direção-Geral das Autarquias Locais: Informação às freguesias sobre a aplicação SIIAL e deveres
de informação à SGAL.---------------------------------------------------------------------------------------------Freguesia Digital: Pedido de reunião para apresentação de proposta para a construção de novo portal
da Junta de Freguesia na Internet.----------------------------------------------------------------------------------ANAFRE: Informação sobre o Ano Europeu do Património Cultural (AEPC 2018).---------------------ANAFRE: Informação sobre a Iniciativa Portugal INCoDe.2030 que pretende reforçar as
competências básicas em TIC da população portuguesa.-------------------------------------------------------Rota Vicentina: Informação sobre os Desafios em curso.-----------------------------------------------------Rota Vicentina: Pedido de Autorização para Intervenções RV.----------------------------------------------Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP: Informação sobre Risco de Incêndio
Florestal e Fim do período crítico.---------------------------------------------------------------------------------CDOS Faro: Comunicado Técnico Operacional Nº15-2017 – Condições Meteorológicas Adversas.--CDOS Faro: Aviso à população nº19/2017 com informação sobre o perigo de incêndio florestal.-----Correio de Lagos: Informação sobre a inserção de anúncio de Boas Festas no jornal Correio de
Lagos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridade Nacional de Proteção Civil: Apresentação de cumprimentos e atualização da base de
contactos de emergências de Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Informação sobre os “Apoios Financeiros” – Programa animação de Verão.--Município de Aljezur: Informação sobre o Envio de Edital referente à publicitação da sessão
extraordinária da Assembleia Municipal, a realizar no dia 23/11/2017.-----------------------------------Página nº2
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Município de Aljezur: Informação sobre Comissão Paritária – Organização do processo de eleição
dos vogais representantes dos trabalhadores, avaliados pelo SIADAP 3 – quadriénio 2018/2021.------Município de Aljezur: Pedido de indicação de IBAN e dados de IRS por forma a pagar a senha de
presença da sessão da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------ATAM – FORMAÇÃO: Informação sobre Nova Data para a Formação Autárquica – SNC-AP –
Contabilidade Orçamental e Financeira – Casos Práticos.-----------------------------------------------------FREGPRIME: Alerta sobre decisões para o Mandato 2017-2021.------------------------------------------IPDJ Faro: Informação sobre Atividades no fim-de-semana no IPDJ Algarve – Faro.-------------------Presidência – CCDR Algarve – Convite – Sessão sobre o Novo Regulamento de Proteção de Dados
Jornal das Autarquias: Pedido de entrevista.------------------------------------------------------------------NERA: Informação sobre Ação de Formação: Marketing nas Redes Sociais.------------------------------Movimento Plantar Portugal: Informação sobre Atividades – Reflorestação Nacional 2017.----------Paulo Cardeta: Carta de Apresentação de Acordeonista residente em Odiáxere.--------------------------Comissão de Proteção de Crianças e Jovens: Convite para ação de sensibilização.---------------------Associação de Estudos de Direito Regional e Local: Informação sobre a Publicação AEDRL: Os
eleitos locais – 2ª edição revista e ampliada.---------------------------------------------------------------------Lanterna Mágica: Apresentação de Propostas – Animação Infantil – Natal 2017.------------------------Secil Britas: Informação sobre o processo de emissão de faturação.-----------------------------------------Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur: Envio de fatura nº0118.----------Centro de Ciência Viva do Algarve: Convite – lançamento de livro “Mulheres na Ciência” a realizar
em Faro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------NERA: Lembrete: Seminário “Novas Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao
Financiamento do Terrorismo,...”.---------------------------------------------------------------------------------NERA: Informação sobre o Projeto Internacionalizar + Algarve e Convite para Mostra de Produtos
Agroalimentares e Fórum Regional para a Internacionalização.----------------------------------------------NERA: Informação sobre Ação de Formação: Liderança e Motivação de Equipas.-----------------------NERA: Informação sobre Formação Gratuita e Modular Certificada – Contabilidade – Princípios
Contabilísticos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pcquatro: Apresentação de Solução de Gestão para Juntas de Freguesia Modula_C.---------------------Fresoft: Informação sobre Formação SNC – AP – Aplicação Informática.---------------------------------DATAMIND – Freguesias: Boletim Informativo Autárquico – 11/2017.----------------------------------DATAMIND – Freguesias: Apresentação de Serviços e Produtos de Gestão Autárquica: POCAL/
SNC-AP e Gestão Autárquica.-------------------------------------------------------------------------------------Cityhall: Apresentação da Empresa de Consultoria Pública e Privada.--------------------------------------TISCQUÍMICA, LDA: Informação Promocional sobre Campanha Herbicida.---------------------------Casa da Criança do Rogil: Pedido de colaboração – História do Rogil.------------------------------------Casa da Criança do Rogil: Candidatura à atribuição de apoio da Junta de Freguesia de Rogil para o
ano de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Almargem: Inquérito Anfíbios.-----------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia do Alferce: Pedido de publicitação de Presépio de Alferce.--------------------------Tertúlia Associação Socio-Cultural – Aljezur: Informação sobre a XVIII Feira de Natal de Aljezur
e pedido de apoio financeiro neste evento.-----------------------------------------------------------------------Clube de Caça e Pesca do concelho de Aljezur: Pedido por apoio.----------------------------------------Acústica Médica: Pedido de autorização de ocupação da via pública: Feira da Saúde.-------------------Tertúlia Algarvia: Convite – Sessão de divulgação do Catálogo AGROTUR.----------------------------Algarzur: Proposta de Publicação de Mensagem Natalícia.---------------------------------------------------Eurico Martins: Informação sobre a confirmação da atuação no convívio de gerações no dia 8 de
dezembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de novembro de dois mil e dezassete.-------

Página nº3

Reunião de 07-12-2017

Ponto dois: Ofertas de Natal
Foi deliberado por unanimidade, oferecer um cabaz de Natal, aos funcionários e trabalhadores com
acordos do Centro de Emprego. -----------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Publicidade
Jornal Algarzur: Foi presente proposta para inserção de mensagem de Natal no referido jornal, bem
como a divulgação de atividades da Junta ao longo do ano de 2018. O valor da proposta é de 480,00
(quatrocentos e oitenta euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade, aceitar a proposta apresentada. ----------------------------------------Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Equipamento de Aquecimento
Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de equipamento administrativo e verificados os
preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Gilberto Manuel Rosa Martins, o
fornecimento de um aquecedor a óleo ORBEGOSO RP 2000 no valor de €67,90 (sessenta e sete euros
e noventa cêntimos), 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 cinco: Pagamentos de Fatura
Aquisição de Mobiliário Urbano diverso e de Equipamentos vocacionados para Lazer, Desporto
e Recreio – Parcela 22 do Loteamento do Rogil
SOINCA: Foi deliberado por unanimidade, proceder ao pagamento da fatura nº117/930, emitida a
29/11/2017, no valor de 4.733,01€ (quatro mil, setecentos trinta e três euros e um cêntimos) referente
procedimento acima identificado. ---------------------------------------------------------------------------------IV - Desporto Recreio e Lazer
Ponto um: Convívio de Gerações
Após análise do orçamento apresentado pelo acordeonista Eurico Martins, foi deliberado, por
unanimidade, contratar o referido acordeonista pelo valor de duzentos e cinquenta euros, para a
animação musical do convívio de gerações a ter lugar no dia oito de dezembro. -----------------------Ponto dois: Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Foi presente mail datado de
22/11/2017, solicitando apoio financeiro e viatura para duas montarias nos dia 13 e 27 de janeiro de
2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de cem euros para fazer face às
despesas inerentes à realização das montarias e emprestar a viatura, devendo a mesma ser restituída
sem quaisquer danos/estragos. -------------------------------------------------------------------------------------Informar os responsáveis que deverão providenciar a entrega dos dados do responsável pela condução
da viatura, na secretaria da Junta. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Tertúlia Associação Socio-Cultural – Aljezur: Foi presente mail datado de 9/12/2017
com informação sobre a XVIII Feira de Natal de Aljezur e pedido de apoio financeiro. --------------Foi deliberado, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de 100,00€ (cem euros) para
apoiar o evento XVIII Feira de Natal de Aljezur. ---------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e quatro horas. -------------------------------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.---------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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