Reunião de 04-04-2019

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 4/04/2019
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 4 de abril de 2019
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 23:00 horas
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 as atas das reuniões anteriores, que
foram aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinadas pelos membros presentes. ------------Ponto dois: Prestação de Contas do ano de 2018
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 dezoito o movimento
orçamental acusava de receita o valor de cento e quarenta e dois mil, setecentos e trinta euros e
quinze cêntimos, sendo o total dos recebimentos, duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e
noventa e cinco euros e trinta e três cêntimos e de despesa o valor de cento e vinte três mil,
duzentos e sessenta e oito euros e cinco cêntimos, acusando um saldo para o ano de dois mil e
dezanove, no valor de cento e vinte oito mil, quatrocentos e setenta e dois euros e cinquenta e sete
cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Na Conta Operações de Tesouraria, verificou-se um valor de entrada de fundos de quarenta e seis
mil setecentos e quarenta e quatro euros e quinze cêntimos, com um total de recebimentos no valor
de quarenta e oito mil oitenta e dois euros e noventa e três cêntimos e, de saídas um montante de
quarenta e seis mil seiscentos e noventa e oito euros e oitenta e seis cêntimos, acusando um saldo
para o ano de dois mil e dezanove, no valor de mil, trezentos e oitenta e quatro euros e sete
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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto três: Primeira Revisão ao Orçamento do ano de dois mil e dezanove
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira revisão ao orçamento do ano de dois mil e
dezanove, 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, a Junta deliberou, por unanimidade,
aprovar os documentos acima mencionados e submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão
deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: 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 22/02/2018, no valor de cento e cinquenta euros. -------------------------------------------Ponto cinco: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Alltrain Consultores: Apresentação de proposta.-----------------------------------------------------------IEFP: Avaliação da Satisfação do Atendimento – Utentes Coletivos.------------------------------------Tertúlia Associação Socio-Cultural: Relatório do Programa Entrelaçar.-------------------------------SGMAI: Recenseamento Eleitoral – Consulta anual de cadernos.-----------------------------------------Banda Vip: Apresentação de serviços na área da realização de espetáculos.----------------------------GNR – Comando Territorial de Faro: Informações sobre identificação e fiscalização de locais
passíveis de estar em infração ao Art. 15º do DL 124/2006 do Projeto Floresta Segura 2019.---------Helena Almeida: primeiro email – elementos de contacto – 2ª edição – SNC – AP.-------------------Correio de Lagos: Reportagens do Correio de Lagos em ronda pelas freguesias e pedido de
reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade, adiar a reunião e contactar posteriormente o Correio de Lagos.Clara Melo: Pedido de colaboração – Projeto Escolar – Penafiel.-----------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade, enviar brochuras culturais sobre a freguesia do Rogil, bem
como dois livros de uma escritora da freguesia.--------------------------------------------------------------Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur: Pedido de donativo.------------A Junta deliberou por unanimidade, solicitar uma estimativa de custos detalhada para
posteriormente poder tomar uma decisão.---------------------------------------------------------------------Adventure MAPS: Mapas à consignação no Posto de Turismo do Rogil.-------------------------------A Junta deliberou por unanimidade, receber 20 mapas da Adventure MAPS relativos ao Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina para venda no Posto de Turismo do Rogil.--------------------------------Ana Maria Alves Canelas: foi presente requerimento número 133, datado de 03/04/2019,
requerendo autorização para obras no coval n.º323, talhão n.º5, cemitério de Rogil. -------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------João Carlos Machado de Assis: foi presente requerimento número 129, datado de 29/03/2019,
requerendo autorização para obras no coval n.º16, talhão n.º1, cemitério de Rogil. --------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelo requerente.-----------------------------Circo Atlas: Pedido de autorização para a instalação do Circo numa área de aproximadamente
50m2 no período de 08/06/2019 a 09/06/2019 e isenção das respetivas taxas de utilização do terreno.
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelo requerente.-----------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte e nove de março de dois mil e dezanove.Ponto dois: Contrato Emprego-Inserção + - Candidatura 1228270
Nos termos da cláusula 5ª (faltas e seus efeitos) constitui causa de rescisão do presente contrato a
ocorrência de faltas injustificadas durante cinco dias consecutivos ou interpolados ou faltas
justificadas durante quinze dias consecutivos ou interpolados.----------------------------------------------
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Até à presente data verificamos que o senhor Daniel Pedro Craveirinha já excedeu o número de
faltas justificadas permitidas. -----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a alínea c) do nº 4 da cláusula 7ª, rescindir o
contrato celebrado no âmbito da Medida Contrato Emprego-Inserção e informar o senhor Daniel da
presente decisão.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Ajuste Direto nos termos da alínea d) do nº 1 artº. 20.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo DL nº. 18/2008, de 29 Janeiro, alterado e republicado pelo DecretoLei Nº.111-B/2017, de 31 de agosto e demais alterações
A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, aprovar o projeto de decisão de adjudicação após
análise da proposta relativa ao procedimento acima identificado e nos termos do disposto do artigo
79.º do CCP, não adjudicar à empresa Alltrain, com sede em Urbanização Barranco do Rodrigo,
Rua Manuel Bentes, lote 6, 2ª, 8500-313 Portimão, a prestação de serviços acima referidos. ---------Causas de não adjudicação: -------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi apresentada no dia 21/03/2019, pelas 11:52h, ou seja, fora do prazo previsto para a
sua apresentação, conforme disposto no ponto 8 do Ofício Convite (era até ao dia 20/03/2019). ----A empresa Alltrain será notificada nos termos do disposto do artigo 79º do Código dos Contratos
Públicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------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, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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