Reunião de 24-02-2016

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião extraordinária de 24/02/ 2016
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 24 de fevereiro 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: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de fevereiro.
Grupo Parlamentar do PCP: Resposta do Governo sobre concessões de apoio balnear e de apoio
recreativo na praia de Odeceixe. --------------------------------------------------------------------------------ANACOM: Rede nacional de sondas para a monotorização do sinal de televisão digital terrestre.
Pontualmente a sonda TDT na Junta de Freguesia não está visível. ---------------------------------------Krazworld: Workshop sobre interpretação do património natural.----------------------------------------EspecialMente: Workshop sobre alimentação saudável nas crianças. -----------------------------------SOINCA: Informação de deslocação ao Algarve e disponibilidade para marcação de visita.---------Grupo Parlamentar do PCP: Resposta do Governo sobre a falta de recursos no Centro de Saúde
de Aljezur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------AEDRL – Associação de Estudos de Direito Regional e Local: As Freguesias na organização
administrativa portuguesa – revista. ---------------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Resposta do Governo sobre remoção do amianto nos centros de
Saúde do Algarve -------------------------------------------------------------------------------------------------Janelas Alentejo: Informação sobre programas passeios. -------------------------------------------------Agrupamento de Escolas de Aljezur: Pedido de material de limpeza/desgaste para a EB1 de
Rogil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOINCA: Circularização de saldos.----------------------------------------------------------------------------Instituto Nacional de Estatística: Documentos de Prestação de Contas. -------------------------------Rodrigo Maurício: Acordeão em espetáculo – proposta para 2016. -------------------------------------Autoridade Tributária e Aduaneira: Formação destinada aos funcionários das Juntas de
Freguesia que estejam interessadas em colaborar com a Autoridade Tributária na campanha de
receção das declarações do IRS/2015, por via eletrónica. --------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Rogil não consegue colaborar por falta de recursos humanos. ---------------João Mota: Pedido para fazer uma exposição na Junta de Freguesia de Rogil no mês de agosto do
corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ceder o espaço solicitado a título gratuito e informar que deverá
entrar em contato com o senhor Francisco Oliveira
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Tuna Académica da Cidade de Faro: Foi presente mail datado de 11/02/2016 com pedido de
apoio para o Festival de Tunas Académicas da Cidade de Faro. -------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que não é possível apoiar por falta de viaturas. -----------Tertulia – Associação Socio-cultural : Foi presente mail datado de 14/02/2016 sobre cinema
ambulante e pedido de reunião. ---------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, marcar reunião. -----------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente ofício número 2495, datado de 12/02/2016 relativo a um
pagamento indevido a esta Junta de Freguesia e respetivo pedido de reembolso. -----------------------Foi deliberado, por unanimidade, analisar as contas e extratos relativos a transferências do
Município de Aljezur para regularização da situação. -------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente mail número 2680, datado de 22/02/2016 relativo a pedido de
apoio pontual – transporte de munícipes. ---------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, solicitar transporte à Câmara para o dia 19/06/2016, dia da Festa
das Comemorações do Aniversário da Freguesia de Rogil. ------------------------------------------------Raul António de Jesus: foi presente requerimento número 73, datado de 23/02/2016, requerendo a
concessão, por alvará, do direito à ocupação do coval nº 184, talhão 3, no cemitério de Rogil e
licença para revestimento em mármore do mesmo coval no cemitério de Rogil. ------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelo requerente.-----------------------------ANAFRE: Foi presente mail datado de 23/02/2016 com informação sobre protocolo entre a Ordem
dos Advogados e a ANAFRE para instalação e funcionamento de gabinetes de informação e
encaminhamentos jurídicos, destinados, exclusivamente, a pessoas singulares de reconhecida
insuficiência económica. ----------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, não aderir ao protocolo por falta de recursos humanos. ------------II – Gestão Financeira
Ponto um: 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, Humberto Pimentel Esteves & Filhos, Lda, com
sede em Igreja Nova, apartado 3, 8670-909 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 dois: Ajuste Direto Simplificado – Prestação de serviços de consultoria
Foi pelo senhor Presidente apresentada proposta sobre parecer prévio vinculativo para autorização
da despesa, para prestação de serviços de consultoria, documento que fica apenso à presente ata. -A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, aprovar a presente proposta. ------------------------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de estantes
Contecnicasul,Lda: Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de estantes metálicas e
verificados os preços, foi deliberado por unanimidade, adjudicar à empresa “Contecnicasul,Lda”, o
fornecimento de estantes no valor de €865,78 (oitocentos e sessenta e cinco euros e setenta e oito
cêntimos), 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. -------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte três horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.-------------------

Página nº2

Reunião de 24-02-2016

PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________

Página nº3

