Reunião de 05-02-2014

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, 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 ACTA ---------------------------------------------------------------Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta a acta 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 trinta e um de dezembro de dois mil e catorze.
PONTO TRÊS – Correspondência
Sondas-tdt: Foi presente mail datado de 20/01/2014, com informação sobre a colocação de uma
sonda nas instalações da Junta, a fim de ser aferida a qualidade do serviço de televisão digital
terrestre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a colocação de uma sonda nas instalações da Junta
durante um ano e suportar os custos da energia. -------------------------------------------------------------Júlio Pedro: Foi presente mail datado de 12/01/2014, apresentando campanha de visitas guiadas à
Rota da Cortiça para grupos seniores.--------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, solicitar mais informação sobre a rota da cortiça. -------------------Grupo Parlamentar do PCP: Foi presente mail datado de 16/01/2014, sobre a situação nos
hospitais algarvios.------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Foi presente mail datado de 28/01/2014, sobre a falta de
medicamentos para doentes com esclerose múltipla no Centro Hospitalar do Algarve.-----------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda: Foi presente mail datado de 20/01/2014, sobre a realização de ressonâncias
magnéticas no hospital de Faro que se encontram em risco.------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Cordão Humano Saúde: Foi presente mail datado de 29/01/2014, sobre os locais e as datas para a
realização das iniciativas em defesa do SNS.-----------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Thyssenkrupp Encasa: Foi presente proposta datada de 20/01/2014 para reparação de cadeira
elevatória.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ratificado o compromisso assumido para a reparação. --------------------------------------------------Notável Domínio: Foi presente ofício com informação sobre formação para trabalhadores e eleitos
das freguesias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Resopre: Foi presente ofício datado de 21/01/2014 com informação sobre gestão e manutenção de
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Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Miguel: Foi presente mail datado de 25/01/2014, solicitando a resolução da falta de
iluminação na Rua do Poente. ----------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Instituto do Território: Foi presente mail datado de 24/01/2014 com convite para o debate público
estratégia nacional para a habitação.---------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------JNB- Contabilidade autárquica: Foi presente ofício com informação de prestação de serviços de
consultadoria na área da contabilidade.------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Double Shift, Lda: Foi presente ofício, apresentando a empresa.-----------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------DECO: Foi presente mail, datado de 04/02/2014, solicitando a divulgação da campanha “ Poupe no
gás de botija. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ASC – Comércio de Produtos de Higiene, Lda: Foi presente mail, apresentando a empresa.-------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Optimus: Foi presente ofício, datado de 29/01/2014 com informação sobre período de permanência
com a Optimus Negócios.----------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente ofício número 702, datado de 03/02/2014, dando
conhecimento da comunicação dirigida ao Senhor Ministro do Ambiente sobre as situações
provocadas pelo estado do mar no concelho de Aljezur. ----------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------HPP Saúde: Foi presente ofício número 195-2014, datado de 20/01/2014 dando conhecimento da
convenção com a ADSE disponível em hospitais da HPP Saúde no Algarve. ---------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Ciclismo do Algarve: Foi presente ofício número 37, datado de 30/01/2014,
solicitando apoio financeiro para a XL volta ao Algarve em bicicleta.------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, comunicar que não é possível atribuir o apoio solicitado. ----------Mónica Rosendo: Foi presente mail datado de 04/02/2014, convidando a Freguesia de Rogil a
participar no Carnaval em Odeceixe. --------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, participar no Carnaval em Odeceixe. ----------------------------------Atendimento Online ADSE: Foi presente mail datado de 04/02/2014 com informação sobre o
pedido de segunda via de cartão de beneficiário: ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, solicitar a segunda via do cartão do funcionário, José João dos
Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Seixas: Foi presente mail datado de 03/02/2014 com convite para a festa do queijo Serra da
Estrela. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAL: Foi presente mail datado de 04/02/2014 com informação sobre a privatização da EGF,
apelando à oposição dos municípios.---------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, comunicar que a Junta de Freguesia de Rogil está solidária com a
posição do STAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------II – FUNÇÕES GERAIS
PONTO UM - Ajuste Direto Simplificado – Reparação de viaturas
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta da firma, Auto Marreiros para trabalhos de
reparação nas viaturas da Junta de Freguesia, no total de €384,10 ( trezentos e oitenta e quatro euros
e dez cêntimos), o qual já inclui o IVA à taxa de 23%. ------------------------------------------------------
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PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE
CIMENTO, DURANTE O ANO DOIS MIL E CATORZE
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a firma Aljucarga – Transportes, LDA, com sede em
Barreira da Légua – Rogil, apresentar proposta de preços para fornecimento de duzentos e
cinquenta sacos de cimento Secil (40 kg), durante o ano dois mil e catorze. ----------------------------É definido como preço base do contrato (máximo), o valor de mil euros, que não inclui o IVA.------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE
AREIA, DURANTE O ANO DOIS MIL E CATORZE
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a firma Américo de Jesus & Viegas, LDA, com sede em
Barreira da Légua – Rogil, apresentar proposta de preços para fornecimento de quarenta toneladas
de areia fina crivada 0/2, 80 toneladas de areia grossa crivada 0/4, 30 toneladas de areia fina lavada
0/1 e 30 toneladas de areia grossa lavada durante o ano dois mil e catorze.
É definido como preço base do contrato (máximo), o valor de mil e setecentos e sete euros, que não
inclui o IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE
HERBICIDA, DURANTE O ANO DOIS MIL E CATORZE
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a senhora Paula Cristina Conceição, com sede na
Avenida 16 de Junho- Rogil, a apresentar proposta de preços para o fornecimento de seis
embalagens de vinte litros de Herbicida, durante o ano de dois mil e catorze.---------------------------É definido como preço base do contrato (máximo) o valor de quinhentos e catorze euros e oitenta
cêntimos, que não inclui o IVA. --------------------------------------------------------------------------------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, ALINEA A) DO ART.º 20 DO CÓDIGO DOS
CONTRATOS PÚBLICOS APROVADO PELO DECRETO-LEI, Nº18/2008 DE 29 DE
JANEIRO, ALTERADO E REPUBLICADO PELO DECRETO – LEI Nº278/2009 DE 2 DE
OUTUBRO
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o caderno de encargos e convidar a firma Agostinho
Messias & Messias Construções,Lda, com sede em Urbanização Encosta do Sol, lote 35, Marateca,
8600-314 Lagos, a apresentar proposta de preços para assentamento de calçada em arruamentos da
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------É definido como preço base do contrato (máximo), o valor de mil euros, que não inclui o IVA.------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE
INERTES, COM TRANSPORTE, DURANTE O ANO DOIS MIL E CATORZE
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a firma Secil Britas, S.A, a apresentar proposta de preços
para o fornecimento contínuo de inertes, com transporte, durante o ano de dois mil e catorze. ------É definido como preço base o contrato (máximo) o valor de dois mil novecentos e setenta e nove
euros, que não inclui IVA, referente a: ------------------------------------------------------------------------Oitenta toneladas de pó de pedra 0/4; (€552,00)--------------------------------------------------------------Oitenta toneladas de Brita 1 6/12; (€672.00)------------------------------------------------------------------Cento e cinquenta toneladas de Tout-Venant 1ª 0/32; (€907.50)-------------------------------------------Cento e cinquenta toneladas de Tout-Venant 2ª 0/32; (€847.50)-------------------------------------------PONTO DOIS- Ajuste direto simplificado
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir vinte sacos de cimentos no valor de quarenta euros,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------------------------------------------------------------III – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
CEMITÉRIO
Ponto um: Inumação de Joaquim Nunes Ribeiro Caldas em gavetão número oito: - foi ratificado o
despacho do senhor Presidente da Junta referente à concessão do gavetão número oito. --------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte e três horas. ---------------------------------------------------------------------------------

Página nº3

Reunião de 05-02-2014

PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO___________________________________________________________________
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