Reunião de 01-02-2018

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 01/02/2018
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 1 de fevereiro de 2018
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 23:00 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 Ata
Logo de seguida a vogal secretária 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: Tolerâncias de ponto
No uso da competência em gestão dos recursos humanos afetos aos serviços da freguesia, conferida
pela alínea e) do artigo 19.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade,
a concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores desta Junta de Freguesia, nos seguintes dias do
ano de 2018: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Dia 13 de fevereiro de 2018 (Terça feira de Carnaval); -----------------------------------------------------Dia 30 de março de 2018 (Quinta feira Santa); ---------------------------------------------------------------Dia 24 de dezembro de 2018 ou, em alternativa, o dia 26 de dezembro de 2018. -----------------------Ponto três: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Turisforma: Ofício sobre proposta de formação gratuita a desenvolver na sede da Junta de
Freguesia do Rogil e pedido de reunião.-----------------------------------------------------------------------Associação Humanitária Voluntários de Aljezur: Informação sobre envio de fatura nº149.-------Direção-Geral das Autarquias Locais: Inquérito sobre a transição para o SNC-AP.-----------------Direção Geral de Autarquias Locais: Informação sobre cumprimento dos deveres de informação
para o ano de 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------GEP: Informação do Gabinete de Estratégia e Planeamento sobre resposta ao inquérito ao custo de
mão-de-obra em 2016 – para o NIF 506686426.--------------------------------------------------------------STAL Nacional: Informação do Sindicato Nacional de Trabalhadores da Administração Local e
Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins sobre o processo de regularização
extraordinário dos trabalhadores com vínculos precários nas autarquias locais e setor empresarial
local.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAL: Pedido de reunião sobre revisão do ACEP.----------------------------------------------------------Escola EB1/JI do Rogil: Pedido de material escolar, de limpeza e material de desgaste.-------------Pessoa não identificada: Informação sobre problema de vírus em árvores que precisa ser tratado,
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Freguesia Digital: Proposta de Remodelação/Construção de Página de Internet da Junta de
Freguesia do Rogil.-----------------------------------------------------------------------------------------------SOINCA: Apresentação da empresa que se dedica à concepção, fabrico e instalação de
equipamentos para Parques Infantis e Mobiliário Urbano.--------------------------------------------------Município de Aljezur: Informação sobre Transferência de Verbas – Delegação de Competências.-Município de Aljezur: Pedido de reunião – dia 08/02/2018.----------------------------------------------Altrain: Esclarecimento sobre o Responsável pela Contabilidade da Junta de Freguesia.-------------PCP Algarve: Pedido de Encontro.----------------------------------------------------------------------------SINTAP: Informação sobre dias de férias – Município de Aljezur.---------------------------------------SGAI – Administração Eleitoral: Informação sobre Recenseamento Eleitoral – Aplicação SIGRE
Web.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algar: Questionário de Avaliação de Prestação de Serviço da Algar SA (Clientes Directos).---------CCDR Algarve: Convite para “Sessão de Esclarecimento – Processo de Descongelamento de
Carreiras”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Associação Oncológica: Convite para homenagem ao Dr. Santos Pereira.------------------------------Planeta Informático: Solicitação de Parceria para desenvolver no Rogil formação financiada.------Parque Zoológico de Lagos: Proposta para visitas ao Zoo de Lagos. -----------------------------------Leonel Santos da Ponte: Concessão de terreno para instalação de barraca no recinto da feira de
agosto de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar o requerente que não se reserva lugares no recinto da
feira, uma vez que o espaço é cedido gratuitamente, contudo terá lugar no recinto a exemplo de
anos anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Barlagas Lda: Apresentação de Proposta para Fornecimento de Combustível.-------------------------Após análise dos documentos, foi deliberado, por unanimidade, não aceitar a proposta apresentada.
A empresa não tem a situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------------Oportunidade Concreta Unipessoal Lda: Apresentação de Projeto e Materiais – Inserção de
Deficientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, adquirir o kit de limpeza 1, no valor de 193,82€. --------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Operações Tesouraria – Caução
Marcel, Lda: Foi lida a informação prestada pelo Tesoureiro desta Junta e, deliberado, por
unanimidade, transitar o valor em Operações Tesouraria para Operações Orçamentais. ( €1.283,83).
Definição de valor de venda do livro “As mais antigas receitas de batata-doce nos livros de
culinária dos séculos XVIII e XIX”
Foi deliberado, por unanimidade, a venda do livro “As mais antigas receitas de batata-doce nos
livros de culinária dos séculos XVIII e XIX” pelo valor unitário de 6€ (seis euros).--------------------Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Cimento
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa Aljucarga – Transportes Lda., com sede em
Barreira da Légua, 8670-440 Rogil, a apresentar o preço e peso unitário por saco de cimento, bem
como as condições de pagamento para fornecimento no ano de 2018.------------------------------------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Areias
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda., com sede
em Barreira da Légua, 8670-440 Rogil, a apresentar proposta de preços de areias por tonelada, para
o ano de 2018, das seguintes espécies: areia fina crivada; areia grossa crivada; areia fina lavada e
areia grossa lavada. Solicita-se a apresentação da mesma incluindo transporte e com informação das
condições de pagamento.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Serviços de retroescavadora
Foi deliberado por unanimidade, convidar o senhor José Manuel Martins Rosa com residência em
Cabeço de Águia, 8670-415 Rogil, a apresentar proposta do valor/hora, para prestação de serviços
de retroescavadora durante o ano de 2018, bem como as condições de pagamento. ---------------------
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Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda., com sede
em Barreira da Légua, 8670-440 Rogil, a apresentar proposta de preços para prestação de serviços –
transporte de inertes do Centro de Produção da Secil Britas, SA, em Laboreiro – Mexilhoeira
Grande, para a freguesia do Rogil, durante o ano de 2018 e das condições de pagamento.-------------Ponto seis: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Herbicidas
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa Fertizur, com sede em Aljezur, a apresentar
proposta de preços para fornecimento de herbicida Montanha de 5 e 20 litros, bem como as
condições de pagamento, durante o ano de 2018.-------------------------------------------------------------Ponto sete: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Inertes
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Secil Britas SA, com sede em Outão - Setúbal,
a apresentar proposta de valor por tonelada dos seguintes inertes: pó de pedra (0/4); brita 1; toutvenant 1 e tout-venant 2, bem como as condições de pagamento.------------------------------------------Ponto oito: Pagamento à empresa CONTECNICAsul – EQUIP. ORG. EMPR.LDA.
Foi deliberado por unanimidade, proceder à liquidação da fatura nº318/1 do dia 15/01/2018, no
valor de 3.832,68€ (três mil, oitocentos e trinta e dois euros e sessenta e oito cêntimos), referente à
aquisição de mobiliário de escritório na empresa CONTECNICAsul – EQUIP. ORG. EMPR.,
LDA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove: Oferta à Escola Primária E.B.1 do Rogil
Foi deliberado por unanimidade, oferecer um aquecedor a óleo à Escola Primária E.B.1 do Rogil.--Ponto dez: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Aquecedor a Óleo
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 2500 no valor de €79,00 (setenta e nove
euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze: Ajuste Direto Simplificado – Mesas Brancas em PVC
Foi deliberado por unanimidade, adquirir 10 mesas dobráveis portáteis em PVC. ----------------------IV - Desporto Recreio e Lazer
Ponto um: Revista à Portuguesa 2018 "Pinocada à Algarvia"
A Junta deliberou, por unanimidade, proporcionar aos residentes da freguesia de Rogil a
possibilidade de assistirem à Revista à Portuguesa 2018 “Pinocada à Algarvia”, no dia 20 de Abril
e cada participante contribuirá com o valor de dez euros para aquisição de bilhete, sendo a
comparticipação desta Junta no valor de quatro euros por pessoa. ----------------------------------------O transporte é cedido pela Câmara Municipal de Aljezur. --------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e três horas. --------------------------------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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