Reunião de 04-03-2015

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos quatro dias do mês de março 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 as atas das reuniões anteriores, que
foram inteiramente aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinadas pelos membros
presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte sete de fevereiro de dois mil e quinze.
Ponto três: Correspondência
Celina Rodrigues: Foi presente mail datado de 24/02/2015 solicitando um pin. -----------------------Foi deliberado, por unanimidade, enviar um pin à senhora Celina Rodrigues.---------------------------Paulo Costa: Foi presente mail datado de 25/02/2015, comunicando que não realizam o espetáculo
de circo pelo motivo de serem poucas crianças. --------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião de 19/02/2015 referente
à oferta dos bilhetes às crianças que frequentam o Jardim de Infância e EB1 de Rogil. ----------------ANAFRE: Foi presente mail datado de 26/02/2015 dando conhecimento de protocolos assinados
com o Museu do Oriente e Portugal dos Pequeninos. -------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Fregprime: Foi presente mail datado de 24/02/2015, agradecendo a todos os que se descolaram no
passado dia vinte de fevereiro à freguesia de Quarteira para o primeiro encontro regional.------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------CCDRAlgarve: Foi presente mail, datado de 25/02/2015, dando conhecimento do calendário de
formação para o 1º semestre de 2015.-------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Alltrain: Foi presente mail número 005/15, datado de 27/02/2015, convidando a participar no
workshop subordinado ao tema “ Da Legislação à Concretização”, o qual terá lugar no dia dez de
março em Lagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ANAFRE: Foi presente mail datado de 02/03/2015 dando conhecimento de protocolos assinados
com o Museu do Oriente e Portugal dos Pequeninos. -------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Motoratos: Foi presente mail, datado de 02/03/2015, solicitando colocação de manilhas junto da
sede na Azia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, deferir o pedido. ----------------------------------------------------------Município de Aljezur. Foi presente mail datado de 02/03/2015, solicitando com a maior brevidade
possível, informação sobre a data e local para a realização dos passeios de Páscoa 2015. -------------Foi deliberado, por unanimidade, definir o dia trinta de março para a realização do passeio. --------Página nº1
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Ponto quatro: ALTERAÇÃO DA PRIMEIRA ADENDA AO CONTRATO DE
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICIPIO DE ALJEZUR E A
FREGUESIA DE ROGIL
Após algumas consultas de preços constatou-se que o valor para a execução da obra de construção
de parque infantil junto ao mercado municipal de Maria Vinagre terá um custo aproximado de trinta
e cinco mil euros. Tendo em conta que o valor aprovado na primeira adenda ao contrato de
delegação de competências é de quinze mil euros, foi deliberado, por unanimidade, solicitar à
Câmara Municipal de Aljezur um reforço da verba a transferir no valor de vinte mil euros. ----------Ponto cinco: Avaliação de Desempenho dos anos de 2013 e 2014
Foi deliberado por unanimidade, proceder à homologação das avaliações de desempenho atribuídas
aos funcionários desta Junta.-------------------------------------------------------------------------------------Élia Maria João Francisco dos Santos, Desempenho Revelante – cinco valores;------------------------José João dos Santos, Desempenho Inadequado – um vírgula setenta e cinco valores.-----------------Os funcionários tomarão conhecimento no prazo de cinco dias. -------------------------------------------II– FUNÇÕES GERAIS
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRABALHOS DE RETROESCAVADORA DURANTE O ANO DOIS MIL E QUINZE
No cumprimento do disposto do art. 125.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de
02 de Outubro, foi pelo Executivo analisada a proposta relativa ao procedimento acima identificado.
Neste sentido e no cumprimento das disposições legais inerentes a este procedimento, a Junta
enviou convite ao senhor José Manuel Martins Rosa. -------------------------------------------------------Verificou-se que, a proposta apresentada se encontra elaborada de acordo com o estabelecido no
documento “Convite”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face no que atrás ficou referido, foi deliberado por unanimidade, admitir a proposta apresentada e
adjudicar a prestação de quarenta e nove horas de serviços de retroescavadora, pelo valor de mil
quatrocentos e setenta euros (1.470,00), que não inclui IVA. ----------------------------------------------O senhor José Manuel Martins Rosa será notificado nos termos do disposto no número 1 do artigo
77º do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE
CIMENTO, DURANTE O ANO DOIS MIL E QUINZE
No cumprimento do disposto do art. 125.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de
02 de Outubro, foi pelo executivo analisada a proposta relativa ao procedimento acima
identificado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste sentido e no cumprimento das disposições legais inerentes a este procedimento, a junta
enviou convite à firma Aljucarga – Transportes, Lda. -------------------------------------------------------Verificou-se que, a proposta apresentada se encontra elaborada de acordo com o estabelecido no
documento “Convite” e “Caderno de Encargos”. ------------------------------------------------------------Face no que atrás ficou dito, foi deliberado por unanimidade, admitir a proposta apresentada e
adjudicar o fornecimento de quinhentos sacos de cimento Secil (40 kg), durante o ano dois mil e
quinze, no valor total de dois mil e cinquenta euros (2.050,00), ao qual acresce o IVA à taxa legal
em vigor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------A firma será notificada nos termos do disposto no número um do artigo setenta e sete do Código
dos contratos Públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE
AREIA, DURANTE O ANO DOIS MIL E QUINZE
No cumprimento do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo DecretoLei n.º 278/2009, de 02 de Outubro, foi pelo executivo analisada a proposta relativa ao
procedimento acima identificado.--------------------------------------------------------------------------------
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Neste sentido e no cumprimento das disposições legais inerentes a este procedimento, a junta
enviou convite à firma Américo de Jesus & Viegas, Lda. --------------------------------------------------Verificou-se que, a proposta apresentada se encontra elaborada de acordo com o estabelecido no
documento “Convite” e “Caderno de Encargos”. ------------------------------------------------------------Face no que atrás ficou dito, foi deliberado por unanimidade, admitir a proposta apresentada e
adjudicar o fornecimento 55 toneladas de reia fina crivada; 95 toneladas de areia grossa crivada; 15
toneladas de areia fina lavada e 15 toneladas de areia grossa lavada no valor de mil seiscentos e
quarenta e um euros (1.641,00), que não inclui o IVA. -----------------------------------------------------A firma será notificada nos termos do disposto no número um do artigo setenta e sete do Código
dos contratos Públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO – TRANSPORTE DE
INERTES
No cumprimento do disposto do art. 125.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de
02 de Outubro, foi pelo Executivo analisada a proposta relativa ao procedimento acima identificado.
Neste sentido e no cumprimento das disposições legais inerentes a este procedimento, a junta
enviou convite à firma Américo de Jesus & Viegas, Lda. --------------------------------------------------Considerando que a empresa fica sediada na Freguesia de Rogil;
Considerando que na freguesia não existe alternativa para o transporte e a empresa não aceita
efetuar o serviço por valor inferior;
Considerando que a empresa mantém o mesmo valor desde o ano de 2012;
Considerando que se for adjudicado o fornecimento de inertes com transporte à Secil Britas, a Junta
irá despender mais dinheiro e não haverá redução de custos, o executivo deliberou, por
unanimidade, admitir a proposta apresentada e adjudicar o serviço de transporte de transporte de mil
quinhentas e cinquenta e cinco (1.555) toneladas de inertes no valor de cinco mil quatrocentos e
quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos (5.442,50), que não inclui o IVA do estaleiro da Secil
Brites, S.A, para a freguesia de Rogil, durante o ano de dois mil e quinze.
A firma será notificada nos termos do disposto do número um do artigo setenta e sete do Código
dos Contratos Públicos. -----------------------------------------------------------------------------------------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE
INERTES, SEM TRANSPORTE, DURANTE O ANO DOIS MIL E QUINZE
No cumprimento do disposto do artigo cento e vinte e cinco do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e nove de Janeiro, foi pelo
Executivo analisada a proposta relativa ao procedimento acima identificado. ---------------------------Neste sentido e no cumprimento das disposições legais inerentes a este procedimento, a Junta
enviou o convite à firma SECIL Britas.------------------------------------------------------------------------Verificou-se que, a proposta apresentada se encontra elaborada de acordo com o estabelecido no
documento “Convite” e “Caderno de Encargos”.-------------------------------------------------------------Face no que atrás foi referido, foi deliberado por unanimidade, admitir a proposta apresentada e
adjudicar o fornecimento de mil quinhentas e cinquenta e cinco (1.555) toneladas de inertes, sem
transporte, durante o ano dois mil e quinze, pelo valor de seis mil novecentos e quarenta e oito euros
e setenta e cinco cêntimos (6.948,75), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. -----------------------A firma será notificada nos termos do disposto do número um do artigo setenta e sete do Código
dos Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------Construção de Arrecadação – Rogil
Ajuste Direto Simplificado - Aquisição de materiais diversos
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de materiais diversos e verificados os preços,
foi deliberado por unanimidade, adjudicar à empresa “Aljucarga – Transportes, Lda”, o
fornecimento do seguinte material: ----------------------------------------------------------------------------3140 unidades de tijolo cerâmico 30x20x11;
585 unidades de telha “ lusoceram” série “telhasol 10”;
16,45m2 de placas de esferovite com 5cm de espessura;
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18 unidades de vigotas B3 com 5mt de comprimento, tipo “Ricel” ou equivalente;
1 viga P4 reforçada;
345 unidades de abobadilhas cerâmicas C40x12x25, tipo “Ricel” ou equivalente;
1,50m3 de tábuas 2,5 espessura;
10 barrotes 10/6. --------------------------------------------------------------------------------------------------III:DESPORTO RECREIO E LAZER
Projetos e promoção de recreio e lazer para idosos e jovens
Páscoa 2015: A exemplo dos anos anteriores, a Junta de Freguesia com a colaboração da Câmara
Municipal de Aljezur pretende promover um passeio para os residentes recenseados na freguesia de
Rogil.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, definir o dia 30 de março para uma visita ao Jardim Zoológico de
Lisboa e cada participante contribuirá com o valor de cinco euros e cinquenta cêntimos para
aquisição de bilhete. ----------------------------------------------------------------------------------------------O almoço será da responsabilidade dos participantes. -------------------------------------------------------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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