Reunião de 03-06-2015

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos três dias do mês de junho 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 ATAS
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 oito de maio de dois mil e quinze. -----Ponto três: SEGUNDA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E SEGUNDA ALTERAÇÃO AO
PPI DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE
Foi deliberado por unanimidade, proceder à segunda alteração ao orçamento e segunda alteração ao
PPI do ano de dois mil e quinze, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se
encontram arquivados em pasta própria. ----------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Correspondência
ABM: Foi presente mail datado de 08/05/2015 com informação de corte de água devido a
intervenção no sifão da Baiona.---------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Artevias: Foi presente ofício número 247/15, datado de 05/05/2015 apresentando firma. ------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ThyssenKrupp Elevadores S.A.: Foi presente ofício datado de 30/04/2015 informando que a
ThyssenKrupp Elevadores S.A. assumirá a posição contratual de que era titular a ThyssenKrupp
Encasas S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ADSE: Foi presente ofício datado de 30/04/2015 solicitando a regularização de notas de reembolso.
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Comissões Pescadores População de Costa Portuguesa: Foi presente ofício datado de
15/05/2015, solicitando a sala da Junta de Freguesia para uma reunião no dia 16 de maio. -----------A sala foi cedida para o dia pretendido. -----------------------------------------------------------------------Paulo Freitas do Amaral: Foi presente mail datado de 13/05/2015 solicitando uma reunião para
exemplificação da mobilização dos eleitores da freguesia. -------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que a Junta não está interessada na aplicação. -----------Dgaep: Foi presente ofício número 1535, datado de 25/05/2015, devolvendo o Acordo Coletivo de
Empregador Público celebrado entre a Junta de Freguesia de Rogil e o STAL.--------------------------Foi deliberado por unanimidade, contatar o STAL e solicitar parecer jurídico com vista a regularizar
a situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Alberto Horta: Foi presente mail datado de 26/05/2015, no qual dá conhecimento de serviços de
apoio à elaboração dos mapas do SIIAL referentes ao ano de 2014. --------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Página nº1
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Município de Aljezur: Foi presente ofício número 6191, datado de 22/05/2015 no qual dá
conhecimento da proposta de equidade do acesso ao ato eleitoral por parte de indivíduos com
mobilidade reduzida, enviada pela Comissão Nacional de Eleições. --------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de S.Teotónio: Foi presente mail datado de 27/05/2015 convocando para uma
reunião a realizar no dia 19 de junho pelas 21 horas. --------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de S.Teotónio: Foi presente mail datado de 27/05/2015 solicitando que seja
manifestada por escrito a intenção desta Junta de admissão à Associação de Freguesias do
PNSACV. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, manifestar a intenção de integrar a Associação de Freguesias da
Área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, pelo que se submete o presente
assunto, bem como os Estatutos à Assembleia de Freguesia para ratificação. ---------------------------ABM: Foi presente mail datado de 29/05/2015 solicitando autorização das instalações da Junta no
dia 17/06/2015 para as inscrições da campanha de rega de 2015.------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar que a ABM pode utilizar a sala de reuniões no dia
pretendido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Débora Torres: Foi presente mail datado de 31/05/2015 solicitando um pin.---------------------------Foi deliberado, por unanimidade, deferir o pedido. ----------------------------------------------------------ABM: Foi presente ofício circular 5/2015 datado de 29/05/2015 com informação de aquisição de
contadores para colocação em mangueiras.--------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Alberto Horta: Foi presente mail datado de 03/06/2015, no qual dá conhecimento de um seminário
direcionado aos eleitos da Junta. -------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ANAFRE: Foi presente ofício número 1365 datado de 25/05/2015 com informação sobre o XV
Congresso Nacional da ANAFRE nos dias 6 e 7 de novembro de 2015. ---------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------II– FUNÇÕES GERAIS
Construção de Parque Infantil em Maria Vinagre – Rogil
Ajuste Direto Simplificado - Aquisição de Betão
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de betão e verificados os preços, foi deliberado
por unanimidade, adjudicar à empresa “Concretope”, o fornecimento de 28,50 m3 de betão pronto
16/20 com descarga livre e com bombagem, referente à proposta n.º 393 com condição de
pagamento a 30 dias.----------------------------------------------------------------------------------------------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. -------------Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de emblemas
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de emblemas apresentaram preços as empresas,
“Casa das Bandeiras” e “BDR-Bandeiras e Mastros, SA”. -------------------------------------------------Analisadas as propostas verificou-se que o preço mais baixo foi apresentado pela empresa BDRBandeiras e Mastros, SA. ----------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, adquirir quinhentos emblemas no valor de trezentos e noventa e
cinco euros (€395,00), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de bandeiras
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de bandeiras e verificados os preços, foi
deliberado, por unanimidade, adquirir à empresa BDR-Bandeiras e Mastros, SA, duas bandeiras de
Portugal, duas bandeiras da EU e duas bandeiras da Freguesia, no total de cento e dezoito euros e
sessenta e oito cêntimos (€118,68), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor e despesas de
transporte. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de coletes refletores
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de coletes refletores e verificados os preços, foi
deliberado por unanimidade, adquirir à empresa “naRua – Publicidade e Comunicação”, vinte e
cinco coletes refletores no valor de cento e cinquenta euros (€150,00), ao qual acresce o IVA à taxa
legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte e três horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________
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