Reunião de 23-03-2017

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião extraordinária de 23/03/2017
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 23 de março de 2017
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 21:30 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: Segunda alteração ao Orçamento e primeira alteração ao PPI do ano de dois mil e
dezassete
Foi deliberado por unanimidade, proceder à segunda alteração ao orçamento e primeira alteração ao
PPI do ano de dois mil e dezassete, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se
encontram arquivados em pasta própria. ----------------------------------------------------------------------Ponto dois: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de março.
Clinica Médica Capitalis: Pedido de informação sobre Associação de apoio a doente oncológico.
Tertúlia: Relatório “Entrelaçar” 5º trimestre. -----------------------------------------------------------------ADPA: Relatório de atividades e contas. ---------------------------------------------------------------------Tribunal de Contas: Despacho Judicial nº 1/EC/2017. Prestação eletrónica de contas do exercício
de 2016 ao Tribunal de Contas. ---------------------------------------------------------------------------------Proteção de dados: Informação sobre curso de formação “ Impacto Sectorial do regulamento sobre
a proteção de dados nas Autarquias Locais”. -----------------------------------------------------------------ANAFRE: Aviso sobre ações de formação “ Impacto Sectorial do regulamento sobre a proteção de
dados nas Autarquias Locais”. As ações publicitadas não estão autorizadas pela CNPD. -------------Tito Saraiva: Turismos e Eventos, especial autarquia 2017. ----------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Projetos de Lei nº. 442/XII-2ª e 441/XIII-2ª. ---------------------------Embaixada do conhecimento: Passeio de barco a 25 de abril de 2017. ---------------------------------Terramotriz, Lda: Equipamentos de monda térmica.-------------------------------------------------------Assembleia Municipal de Monchique: Moção sobre a exploração de massas minerais de
Feldspato e contra o encerramento das extensões de saúde de Alferce e Marmelete. -------------------Município de Aljezur: Projeto de Loteamento, processo nº 1450/2010. Informação aos
coproprietários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Instituto da Segurança Social: Sessão de divulgação do Programa de Celebração ou Alargamento
de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP) dia 31 de
março em Faro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Instituto do Emprego e Formação Profissional: Pedido de encerramento de contas do processo
111/CEI/14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Página nº1
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Instituto da Segurança Social: Certificação de deficiência para atribuição da bonificação por
deficiência do subsídio familiar a crianças e jovens e do subsídio mensal vitalício. --------------------Maria João Gens: Pedido de colaboração para realizar um programa no “Trilho dos Pescadores”. Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Direção do Grupo Recreativo Folclórico Amador do
Rogil, a cedência de uma sala para um grupo de 50 a 60 jovens pernoitarem uma noite, a partir da
segunda quinzena de julho. --------------------------------------------------------------------------------------Gato por Livro - Luís Pereira: Projeto de promoção da história local e regional. Pedido de
contribuição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que não é possível apoiar a iniciativa. ---------------------Saída da senhora Cláudia Margarida Lucas da Rosa: – A Senhora Tesoureiro da Junta
ausentou-se da sala, não participando na discussão do seguinte assunto. ---------------------------------Casa da Criança do Rogil: Candidatura à atribuição de apoio da Junta de Freguesia de Rogil para
o ano de 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 600,00€ (seiscentos euros) para
apoiar a aquisição de brinquedos para a Ludoteca e CATL de Rogil e espetáculos artísticos e
culturais nas valências. -------------------------------------------------------------------------------------------Entrada da senhora Cláudia Margarida Lucas da Rosa: – A Senhora Tesoureiro da Junta
regressou à sala, passando de imediato a fazer parte dos trabalhos da reunião.--------------------------Ponto três: Avaliação de Desempenho dos anos de 2015 e 2016
Foi deliberado por unanimidade, proceder à homologação das avaliações de desempenho atribuídas
aos funcionários desta Junta.-------------------------------------------------------------------------------------Élia Maria João Francisco dos Santos, Desempenho Revelante – cinco valores;------------------------José João dos Santos, Desempenho Inadequado – um vírgula setenta e cinco valores.-----------------Os funcionários tomarão conhecimento no prazo de cinco dias. -------------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Alteração à tabela de Taxas e Preços
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração à 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 dois: Ajuste Direto Simplificado – projeto de estabilidade
Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa área d´engenho – engenharia &
consultadoria, o projeto de estabilidade para renovação da cobertura do armazém da Junta, no valor
de 500,00€ (quinhentos euros), 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 bancos
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de mobiliário urbano e verificados os preços,
foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Reinaldo Madeira, o fornecimento de 18
bancos referência 002.100.0001 (Banco romântico C-1) com oferta de um banco romântico C-1, no
valor de €3.794,40 ( três mil setecentos e noventa e quatro euros e quarenta 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. -------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e uma 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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