Reunião de 05-03-2014

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos cinco dias do mês de março 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 vinte e oito de fevereiro de dois mil e catorze.
Ponto três: Tolerância de Ponto – 4/3/2014
Foi ratificado o despacho do senhor Presidente da Junta referente à tolerância de ponto aos
funcionários da Junta no dia 4/03/2014. -----------------------------------------------------------------------Tolerâncias de Ponto – ano de 2014
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder tolerância de ponto aos trabalhadores desta Junta nos
seguintes dias: ------------------------------------------------------------------------------------------------------17 de abril de 2014- 2.º período de trabalho (quinta feira santa), salvaguardando a efetividade de
funções equivalente a ½ dia de trabalho ( 3:45h);
-24 e 26 de dezembro de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Correspondência
Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – Portimão: Foi presente mail, datado de
vinte e quatro de fevereiro de dois mil e catorze, solicitando a colaboração desta Junta de Freguesia
para colocação do senhor Leonel Maria Dias, para cumprimento de cento e vinte horas de prestação
de trabalho a favor da comunidade. ----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a colocação do utente acima mencionado. -------------------Myid Publicidade, Lda: Foi presente ofício, datado de 25/01/2014, com informação e apresentação
de preços de artigos para assinalar o dia mundial da árvore.------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Foi presente mail datado de 12/02/2014, referindo a pergunta ao
Governo sobre a degradação dos cuidados de saúde primários no concelho de Albufeira.------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Foi presente mail datado de 11/02/2014, referindo a pergunta ao
Governo sobre a degradação dos cuidados de saúde primários no barlavento algarvio. ---------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Vila Nova Alves: Foi presente mail datado de 11/02/2014, convidando à participação nas
comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios de 2014.---------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Teatro Boa Esperança em Portimão– Revista à Portuguesa 2014: Foi presente mail datado de
13/02/2014 com proposta de preços para grupos ( mínimo 50 pessoas). ---------------------------------Página nº1
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Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Milene Candeias: Foi presente mail, datado de 13/02/2014 com proposta de organização de sessão
de fados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Aljezur: Foi presente despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal
de Aljezur, com informação das tolerâncias de ponto para o ano de 2014.-------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento do referido despacho aos trabalhadores do
Município a exercer funções nesta Freguesia. ----------------------------------------------------------------Pedro Pires: Foi presente mail datado de 20/02/2014 apresentando a empresa “Soptotaco”.---------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Coutinho: Foi presente mail datado de 17/02/2014, solicitando apoio para resolver um
problema com a sua mãe.----------------------------------------------------------------------------------------A questão foi encaminhada para a Santa Casa da Misericórdia de Aljezur. ------------------------------Arandis: Foi presente ofício, datado de 31/01/2014, propondo à Junta de Freguesia de Rogil uma
parceria para edição de livros.-----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, comunicar que esta Junta não está interessada na proposta
apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Juventude Clube Aljezurense: Foi presente ofício datado de 05/02/2014, solicitando apoio
financeiro para o torneio de petanca a realizar no dia 06/04/2014.----------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de cinquenta euros. -------------------Optimus: Foi presente mail, datado de 20/02/2014 com informação sobre o número do processo da
reclamação apresentada por esta Junta, o qual ficou registado com o n.º 1-9294648291.---------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta informou que a empresa contatou os serviços administrativos e
comprometeu-se a proceder ao desconto mensal de dez euros na fatura, durante doze meses. -------CEAVG: Foi presente mail datado de 19/02/2014, convidando à participação na Sessão de
Apresentação do Projeto LIFE Charcos, no dia 27/02/2014, pelas 14 horas em Odemira.-------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------CCDR-Algarve: Foi presente mail datado de 19/02/2014 dando conhecimento da sessão de
informação “ Mais Algarve na Europa”. ----------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------CCDR-Algarve: Foi presente mail datado de 24/02/2014 dando conhecimento da sessão de
informação “Infrastruturas Prioritárias do Algarve”. --------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Elvas: Foi presente ofício n.º 370, datado de 30/01/2014, dando
conhecimento da moção em defesa dos doentes oncológicos. ---------------------------------------------H Sarah Trading Lda: Foi presente ofício datado de 20/02/2014 com informação sobre recolha de
resíduos ( roupa, calçado, e brinquedos usados) e apresentando proposta de colaboração. ------------Foi analisada a proposta apresentada, sendo deliberado, por unanimidade, comunicar que a Junta de
Freguesia não está interessada e que o concelho de Aljezur já tem contentores de recolha.------------Pedro Pires: Foi presente mail, datado de 20/02/2014 apresentando a empresa “Soprotaco”
Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------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 €722,61 (setecentos e vinte dois euros e
sessenta e um cêntimos), o qual já inclui o IVA à taxa de 23%. -------------------------------------------Ajuste direto simplificado – Seguro de responsabilidade civil
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.
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Foi deliberado, por unanimidade, admitir a proposta apresentada e adjudicar o seguro de
responsabilidade civil à seguradora Fidelidade. --------------------------------------------------------------Ponto dois- PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA FORNECIMENTO
CONTÍNUO DE AREIA, DURANTE O ANO DOIS MIL E CATORZE
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. --------------------------------------------------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 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 no valor de mil e setecentos e sete euros, acrescido de 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
CIMENTO, DURANTE O ANO DOIS MIL E CATORZE
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 duzentos e cinquenta sacos de cimento Secil (40 kg), durante o ano
dois mil e catorze, no valor total de mil euros, 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
HERBICIDA, DURANTE O ANO DOIS MIL E CATORZE
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 senhora Paula Cristina Conceição. ---------------------------------------------------------Verificou-se que, a proposta apresentada se encontra elaborada de acordo com o estabelecido no
documento “Convite”. -------------------------------------------------------------------------------------------Face no que atrás ficou dito, foi deliberado por unanimidade, admitir a proposta apresentada e
adjudicar o fornecimento de seis embalagens de vinte litros de Herbicida, durante o ano de dois mil
e catorze, pelo valor de quinhentos e catorze euros e oitenta cêntimos, ao qual acresce o IVA à taxa
legal em vigor.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------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 - assentamento de calçada
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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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade, admitir a proposta apresentada e adjudicar os serviços de
assentamento de calçada no valor de mil euros, 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
INERTES, SEM TRANSPORTE, DURANTE O ANO DOIS MIL E CATORZE
No âmbito da consulta de preços efetuada por esta Junta em /01/2014, foi elaborado o convite à
firma Secil Britas, S.A, para apresentação de proposta de preços para o fornecimento contínuo de
inertes, sem transporte, durante o ano de dois mil e catorze. ----------------------------------------------A referida firma, após receção do nosso convite, verificou que os preços apresentadas à Junta de
Freguesia não estavam corretos, pelo que, fica revogada a deliberação tomada em reunião de
05/02/2014 e será enviado novo convite para nos seja apresentada proposta para fornecimento de
inertes, sem transporte, durante o ano de dois mil e catorze. -----------------------------------------------É definido como preço base o contrato (máximo) o valor de dois mil duzentos e cinco euros, que
não inclui IVA, referente a: -------------------------------------------------------------------------------------Oitenta toneladas de pó de pedra 0/4; (€420,00)--------------------------------------------------------------Oitenta toneladas de Brita 1 6/12; (€540.00)------------------------------------------------------------------Cento e cinquenta toneladas de Tout-Venant 1ª 0/32; (€660.00)-------------------------------------------Cento e cinquenta toneladas de Tout-Venant 2ª 0/32; (€585.00)-------------------------------------------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRABALHOS DE RETROESCAVADORA DURANTE O ANO DOIS MIL E CATORZE
Foi deliberado, por unanimidade, convidar Américo de Jesus & Viegas, Lda, a apresentar proposta
para cento e cinquenta horas de trabalho retroescavadora durante o ano de dois mil e catorze --------É definido como preço base no contrato (máximo) o valor de quatro mil e oitocentos euros, que não
inclui o IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E
OFFICE
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a firma Inforzur- Material de Escritório, Informático e
Serviços, Lda, a apresentar proposta com vista a fornecimento de um computador DT FSC
ESPRIMO P420 i7-4770 e Office. ----------------------------------------------------------------------------III – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
CEMITÉRIO
Cristina Maria de Oliveira Caldas Götsch: inumação em gavetão número onze: - foi ratificado o
despacho do senhor Presidente da Junta referente à concessão do gavetão número onze. -------------António José de Jesus, na qualidade de concessionário: - foi presente requerimento número
cinquenta e oito, datado de dez de fevereiro de dois mil e catorze, requerendo a concessão, por
alvará, do direito à ocupação do coval nº 240, talhão 4, no cemitério de Rogil. -------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelo requerente.-----------------------------Saída do senhor Secretário da Junta Elieser Candeias: - O senhor Elieser João Candeias ausentou-se
da sala, não participando na discussão do seguinte assunto. ------------------------------------------------Elieser João Candeias, na qualidade de concessionário: - foi presente requerimento número setenta
e dois, datado de dezassete de fevereiro de dois mil e catorze, requerendo a concessão, por alvará,
do direito à ocupação do gavetão nº 14, talhão 6, no cemitério de Rogil. --------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade deferir o pedido concedendo o gavetão número catorze . ------Entrada do senhor Secretário da Junta Elieser Candeias: O senhor Elieser João Candeias regressou à
sala, passando de imediato a fazer parte dos trabalhos da reunião. ----------------------------------------IV:DESPORTO RECREIO E LAZER
Projetos e promoção de recreio e lazer para idosos e jovens
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Páscoa 2014: 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, foi deliberado, por unanimidade, organizar um passeio à Rota da Cortiça em S. Brás de
Alportel. Posteriormente será definido o dia e o valor que cada participante contribuirá.--------------O almoço será da responsabilidade dos participantes. -------------------------------------------------------REVISTA À PORTUGUESA 2014
A Junta deliberou, por unanimidade, proporcionar aos residentes da freguesia de Rogil a
possibilidade de assistirem à Revista à Portuguesa 2014 “Quem Mais Gamou…Melhor Ficou!”, em
cena no Teatro Boa Esperança em Portimão, com a comparticipação desta Junta no valor de três
euros e cinquenta cêntimos por pessoa. -----------------------------------------------------------------------A ida à revista será no dia 4 de abril e o transporte é cedido pela Câmara Municipal de Aljezur. ----ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte três horas. -----------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO___________________________________________________________________
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