Reunião de 01-04-2015

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e quinze, no edifício sede desta autarquia, e na sala de
reuniões, compareceram, para realizar uma reunião ordinária que foi formalmente convocada, os
seguintes membros da Junta de Freguesia: Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, como Presidente,
Elieser João Candeias, como Secretário e Cláudia Margarida Lucas da Rosa, como Tesoureiro. ----ABERTURA DA REUNIÃO
E, sendo vinte horas, estando todos os membros presentes, como já se registou, o senhor Presidente
declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------I – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Ponto um: APROVAÇÃO DE ATA
Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta a ata da reunião anterior, que foi
inteiramente aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. -----Ponto dois: RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte e seis de março de dois mil e quinze.
Ponto três: Correspondência
ADPA: Foi presente ofício número 042, datado de 03/03/2015 acompanhando o relatório de
atividades e contas. -----------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ANAFRE: Foi presente ofício datado de 02/03/2015, comunicando que se encontra a pagamento a
quota referente ao ano de 2015.---------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Fundação Oriente: Foi presente mail datado de 07/03/2015, com informação sobre o protocolo
assinado entre a Fundação Oriente e a ANAFRE. -----------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente mail número 2541, datado de 15/03/2015, dando
conhecimento de corte energia elétrica no dia 15 de março. -----------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Freguesia de S. Teotónio: Foi presente mail número 114/2015, datado de 10/03/2015, convidando
a participar na reunião da Associação das Freguesias do PNSACV no dia 27/03/2015. ---------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Pirotecnia Minhota: Foi presente ofício número 103.15 datado de 03/03/2015 dando conhecimento
de artigos pirotécnicos de venda livre. -------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Ministério da Economia: Foi presente mail, datado de 07/03/2015, informando do prazo para a
entrega do relatório único referente a 2014.-------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Freguesia de S. Teotónio: Foi presente mail número 121/2015, datado de 16/03/2015, no qual
informa da minuta de convocatória da reunião da Associação das Freguesias do PNSACV no dia
27/03/2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ICNF, I.P: Foi presente ofício número 8748, datado de 16/03/2015 notificando de um processo de
contraordenação com fundamento no Auto de Notícia nº. 01/AJZ/2013, de 09/01/2013. ---------------
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Foi deliberado, por unanimidade, responder ao instrutor do ICNNF a solicitar a aplicação de uma
admoestação tendo em conta que é reduzida a gravidade da infração, uma vez que não resultou
qualquer dano para o interesse público, face à imediata reposição da legalidade. -----------------------PSP Faro: Foi presente mail datado de 18/03/2015 com pedido de divulgação relativa a herança de
armas de fogo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Bombeiros Voluntários de Aljezur. Foi presente mail datado de 20/02/2015, solicitando apoio
para aquisição de um troféu para a 2ª maratona de futsal interbombeiros. -------------------------------Tendo em conta que este pedido se repete no ofício número 058/B1 datado de 10/03/2015, foi
deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio único para as diversas participações. --------------Bombeiros Voluntários de Aljezur. Foi presente ofício número 058/B1 datado de 10/03/2015,
solicitando apoio financeiro para diversas atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano de
2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de oitenta euros (€80,00). -----------Kmed Europa: Foi presente ofício datado de 12/03/2015, com informação sobre a entrega do
relatório único 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Stal: Foi presente mail datado de 25/03/2015, com informação da posição do sindicato sobre a
intervenção do governo para “autorizar” as autarquias a negociar períodos normais de trabalho com
35 horas semanais. ------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente ofício 2567, datado de 11/03/2015 com solicitação sobre
reparação no portão do polo escolar de Rogil. ----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, proceder à reparação do portão do polo escolar de Rogil. ----------PCP: Foi presente mail datado de 26/03/2015, com informação da pergunta ao governo sobre o
cancelamento do apoio financeiro às equipas de sapadores florestais da Associação de Municípios
Terras do Infante.--------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente mail datado de 31/03/2015 com proposta de protocolo a
estabelecer entre o Município, as Juntas de Freguesia e a Tertúlia. ---------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, apoiar o programa, nomeadamente, através de cedência de
instalações, material de desgaste e divulgação e submeter a proposta à apreciação e votação do
Órgão deliberativo. -----------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente mail datado de 31/03/2015 com informação sobre alteração de
horário de trabalho.-----------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2014
De acordo com o preceituado do POCAL, foram examinados, pelo órgão executivo, os documentos
da Prestação de Contas, relativos ao período que decorreu de um de janeiro a trinta e um de
dezembro do ano transato, para efeitos de apreciação, discussão e votação, a fim de serem depois
apresentados à Assembleia de Freguesia, e, sendo caso disso, remessa ao Tribunal de Contas. ------Feita a respetiva análise pelos membros, passou-se à discussão dos documentos de gestão, pelo que
o senhor presidente determinou que se passasse à votação, tendo-se verificado que os documentos
da Prestação de Contas foram aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------Face à documentação presente, verificou-se que, no ano de dois mil e catorze o movimento
orçamental acusava de receita o valor de cento e quinze mil, novecentos e noventa e seis euros e
setenta e quatro cêntimos, sendo o total dos recebimentos, cento e trinta e um mil quatrocentos e
dezassete euros e oitenta e oito cêntimos e de despesa o valor de cento e três mil novecentos e
quarenta e três euros e vinte quatro cêntimos, acusando um saldo para o ano de dois mil e quinze,
no valor de vinte sete mil, quatrocentos e setenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos. -------Na Conta Operações de Tesouraria, verificou-se um valor de entrada de fundos de quarenta e sete
mil quinhentos e cinquenta euros e dezasseis cêntimos, com um total de recebimentos no valor de
cinquenta e três mil oitenta e sete euros e trinta e sete cêntimos e, de saídas um montante de
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cinquenta e um mil quarenta e um euros e oitenta e seis cêntimos, acusando um saldo para o ano de
dois mil e quinze, no valor de dois mil e quarenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos. ---------No uso da competência atribuída pela alínea e) 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 os documentos acima mencionados e submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão
deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira revisão ao orçamento do ano de dois mil e
quinze, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em pasta
própria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, Junta deliberou, por unanimidade,
aprovar os documentos acima mencionados e submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão
deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------DONATIVO: Para cumprimento da alínea a) do número dois do artigo nono da Lei número setenta
e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, Junta deliberou, por unanimidade, submeter ao
Órgão deliberativo, para ratificação, o donativo recebido pela Junta de Freguesia em janeiro de dois
mil e quinze. -------------------------------------------------------------------------------------------------------II– FUNÇÕES GERAIS
Construção de Parque Infantil em Maria Vinagre – Rogil
Ajuste Directo 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, SOINCA – Sociedade Industrial de Cucujães,
S.A, Edifício Rainha – Piso 1 – Loja 3 C, 3720-232 Oliveira de Azemeis, a apresentar proposta
para a execução da empreitada de “Construção de Parque Infantil em Maria Vinagre – Rogil”,
em conformidade com o caderno de encargos elaborado na Câmara Municipal de Aljezur. ----------Pavimentação em Calçada na Envolvente do Parque Infantil de Maria Vinagre – Rogil
Ajuste Directo 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 Licínio Manuel Custódio de Oliveira com residência
em Travessa da Rua 25 de Abril, nº3 1º Andar, 8500-130 Mexilhoeira Grande, a apresentar
proposta para a execução da empreitada de “Pavimentação em Calçada na Envolvente do
Parque Infantil de Maria Vinagre – Rogil”, em conformidade com o caderno de encargos
elaborado na Câmara Municipal de Aljezur. ------------------------------------------------------------------III – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
CEMITÉRIO
Maria Olinda Gonçalves Correia: - foi presente requerimento número cento e vinte dois, datado
de vinte seis de março de dois mil e quinze, requerendo licença para obras no cemitério de Rogil,
sepultura temporária nº 297, talhão 5, no cemitério de Rogil.----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, conceder a licença solicitada. ------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte e três horas. --------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________
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