Reunião de 03-10-2019

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 3/10/2019
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 3 de outubro de 2019
INÍCIO: 20:00 h
ENCERRAMENTO: 22:00 h
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária 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 Atas
Logo de seguida o vogal secretário 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: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Taipa: Pedido de agendamento de reunião para apresentação da GAVA (Gabinete de Apoio à
Vítima).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, agendar a reunião com a GAVA.---------------------------------------GlobalSoft CBSC: Boletim Informativo Globalsoft nº3/Julho.--------------------------------------------Mistolin Profissional: Detergente em troca de óleo usado – programa nacional.-----------------------DGAL: Informação sobre Transferência de competências – comunicação à DGAL de não exercício
das competências no âmbito dos diplomas setoriais 2019 e 2020 – Juntas de Freguesia.---------------DGAL: Elaboração e aprovação dos documentos previsionais das entidades públicas autárquicas
para o ano de 2020: POCAL – Divulgação do entendimento da CNC.------------------------------------Renaut: Envio de documento único automóvel.--------------------------------------------------------------CDOS Faro: Spot vídeo sobre promoção da segurança rodoviária dos operacionais.------------------IEFP: Informação sobre pagamento pelo IEFP, IP.----------------------------------------------------------Alltrain: Informação sobre Assessoria Contabilística e Financeira.---------------------------------------País Real: Apresentação de informação sobre espetáculo com Avô Cantigas.---------------------------LocalGEST: Apresentação de serviços de consultoria especializada no âmbito da contabilidade
autárquica e gestão.-----------------------------------------------------------------------------------------------Preservar Aljezur: Comunicação prévia da intenção de organizar um passeio em Aljezur,
englobado na semana de Mobilização Global pelo Clima.--------------------------------------------------GESAutarquia: Apresentação de software online GESAutarquia.----------------------------------------Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve: Resposta sobre a Utilização não agrícola de
solos da RAN; Caravanismo no Concelho de Aljezur – Estação de Serviços de Autocaravanas na
Freguesia do Rogil.-----------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Informação sobre as condições meteorológicas adversas: Perigo de
Incêndio Rural.----------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Reunião do Conselho Local de Ação Social de Aljezur – CLAS/Aljezur.---Página nº1
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Município de Aljezur: Foi presente ofício número 22530, datado de 25/09/2019 com proposta de
sétima adenda ao Contrato de Delegação de Competências. ----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remete-la para aprovação da Assembleia de
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de setembro de dois mil e dezanove.-----Ponto dois: Terceira alteração ao Orçamento do ano de dois mil e dezanove
Foi deliberado por unanimidade, proceder à terceira alteração ao orçamento do ano de dois mil e
dezanove, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em
pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Conservação e manutenção da Capela do Cemitério
de Rogil
Alumitex: Apresentação de orçamento para fornecimento de duas janelas de abrir com 2 folhas
com vidro duplo de 900 x 1100 cm e uma porta de abrir com duas folhas de 1570 x 2000 em painel
ripado vertical e montagem na Capela do Cemitério do Rogil.---------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta para o fornecimento e montagem de duas
janelas de abrir com 2 folhas com vidro duplo de 900 x 1100 cm e uma porta de abrir com duas
folhas de 1570 x 2000 em painel ripado vertical na Capela do Cemitério do Rogil, no valor de
1.551,22€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, solicitando o respetivo prazo de execução e
previsão de data de entrega. -------------------------------------------------------------------------------------Deverá ser solicitado os seguintes documentos:--------------------------------------------------------------- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social;--------------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português.--------------Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Conservação e manutenção da ex-escola primária
de Maria Vinagre
Alumitex: Apresentação de orçamento para fornecimento de portão de abrir de 2 folhas em ripado
vertical com 900 x 2700 cm em alumínio lacado castanho com montagem incluída.-------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta para o fornecimento e montagem de portão de
abrir de 2 folhas em ripado vertical com 900 x 2700 cm em alumínio lacado castanho para a antiga
Escola Primária de Maria Vinagre, no valor de 788,69€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
solicitando o respetivo prazo de execução e previsão de data de entrega.---------------------------------Deverá ser solicitado os seguintes documentos:--------------------------------------------------------------- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social;--------------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português.--------------José Paulo Ferreira: Apresentação de orçamento para pintura exterior da antiga Escola Primária
de Maria Vinagre.-------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta para a pintura exterior da antiga Escola
Primária de Maria Vinagre, no valor de 1.570,00€ (mil quinhentos e setenta euros) solicitando o
respetivo prazo de execução.------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Processos de Contra-Ordenação
Foi presente os autos de notícia por contraordenação referente a fiscalização realizada por
elementos do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, Posto Territorial de
Aljezur, em Samoucal-Rogil, a 19/09/2019, relativos à circulação de canídeo na via pública sem
estar acompanhado pelo seu detentor e sem açaimo funcional, não fazendo uso de coleira ou
peitoral (nº registo 72/2019, 73/2019, 74/2019, 75/2019).--------------------------------------------------Nos termos do nº 1 do artº. 16 do Decreto-Lei nº314/2003, de 17 de Dezembro, compete à Junta de
Freguesia a instrução dos processos. ---------------------------------------------------------------------------Para a instrução e com base na legislação citada e nos termos da alínea p) do nº 1 do artº. 18º da Lei
nº 75/2013, de 12 de Setembro, fica deliberado que o instrutor do processo será a assistente técnica
Élia Maria João Francisco Santos e o decisor será o Presidente da Junta, Elieser João Candeias. -----
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ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e duas horas.-------------------------------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________
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