Reunião de 05-04-2018

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 05/04/2018
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 5 de abril de 2018
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 23:00 horas
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário 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 Ata
Logo de seguida a vogal secretária 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: Prestação de Contas do ano de 2017
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 dezassete o movimento
orçamental acusava de receita o valor de cento e vinte dois mil, setecentos e noventa e oito euros e
sete cêntimos, sendo o total dos recebimentos, duzentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e
três euros e oitenta e um cêntimos e de despesa o valor de cento e quarenta e quatro mil, seiscentos
e dezasseis euros e trinta e oito cêntimos, acusando um saldo para o ano de dois mil e dezoito, no
valor de cento e sete mil, seiscentos e vinte seis euros e quarenta cêntimos. ------------------------------Na Conta Operações de Tesouraria, verificou-se um valor de entrada de fundos de cinquenta mil
novecentos e setenta e três euros e trinta e três cêntimos, com um total de recebimentos no valor de
cinquenta e dois mil novecentos e trinta e oito euros e vinte três cêntimos e, de saídas um montante
de cinquenta e um mil quinhentos e noventa e nove euros e quarenta e cinco cêntimos, acusando um
saldo para o ano de dois mil e dezoito, no valor de mil, trezentos e trinta e oito euros e setenta e oito
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 e ao PPI do ano de dois mil e dezoito
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira revisão ao orçamento e ao PPI do ano de dois
mil e dezassete, 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 27/03/2018, no valor de cento e cinquenta euros. -------------------------------------------Ponto cinco: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
IPDJ Faro: Informação sobre o Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID 2018)
– Abertura de Candidaturas.-------------------------------------------------------------------------------------IPDJ Faro: Informação sobre o Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.-----SGMAI – Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna: Informação sobre
Consulta anual de cadernos de Recenseamento Eleitoral.---------------------------------------------------Associação de Defesa do Património Hostórico e Arqueológivo de Aljezur: Envio de Relatórios
de Atividades e Contas.-------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Defesa do Património Hostórico e Arqueológivo de Aljezur: Informação sobre
Centro de Interpretação/ Museu da Batata Doce de Aljezur.------------------------------------------------Algarpirotecnia Lda: Informação sobre a disponibilidade para as comemorações do dia 25 de abril
de 2018 para fornecimento de fogos de artifício e/ou piromusical.----------------------------------------Florbela Vieira: Pedido de material de limpeza para o Jardim de Infância do Rogil.------------------Direção-Geral do Património Cultural: Convite à participação no Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios – 18 de abril.-----------------------------------------------------------------------------Tribunal de Contas: Despacho Judicial nº1/2018 – 2ª Secção do Tribunal de Contas – Área IX –
Prestação Eletrónica de Contas do exercício de 2017 ao Tribunal de Contas.----------------------------CDOS Faro – Autoridade Nacional de Proteção Civil: Informação sobre a resolução sobre o
Conselho de Ministros nº13/2018, de 20 de fevereiro – Verificação do cumprimento das condições
de segurança contra incêndio em edifícios e recintos (SCIE).----------------------------------------------Águas do Algarve: Informação o Sistema de Águas Residuais no Rogil.--------------------------------Rodrigo Maurício: Apresentação de proposta para 2018 para a realização de espetáculos em
acordeão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCDR Algarve: Proposta de texto e endereços Juntas de Freguesia.-------------------------------------CCDR Algarve: Informação sobre Prémios Regionais 2018 – Candidaturas abertas até 15 de abril.Anafre: Informação sobre o Fundo Ambiental – Economia Circular em Freguesias (JUNTAr).-----Solar Lightek: Apresentação do Candeeiro Solar – SolarLighTek.---------------------------------------Grupo Parlamentar Os Verdes: Informação sobre a pergunta ao Governo relativa à falta de
apoios às Juntas de Freguesia para o serviço de entrega das declarações de IRS.------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre a contratação de dermatologistas para o
Centro Hospitalar Universitário do Algarve.------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre propostas do PCP para melhorar o transporte
ferroviário no Algarve aprovadas na Assembleia da República.--------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre o reforço de meios do INEM na região
algarvia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIIAL – Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais: Pedido de informação sobre
os inputs a reportar relativos aos fundos disponíveis.--------------------------------------------------------SIIAL – Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais: Informação por reportar –
fundos disponíveis.------------------------------------------------------------------------------------------------Página nº2
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José Rosa: Apresentação de proposta para serviços de retroescavadora.---------------------------------Ponto seis: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário de tesouraria do dia vinte e nove de março de dois mil e dezoito. --II – Gestão Financeira
Ponto Um: Ajuste Direto Simplificado – Serviços de retroescavadora
Efetuada consulta de mercado com vista a prestação de serviços de retroescavadora e verificados os
preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar ao senhor José Manuel Martins Rosa, a prestação
de serviços de retroescavadora durante o ano de 2018, pelo valor/hora de 37,00€, até ao limite
previsto na Lei em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------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. -------------III - Desporto Recreio e Lazer
Ponto um: Comemorações do XXV aniversário da freguesia:
Foi deliberado, por unanimidade comemorar o aniversário da freguesia no dia 17 de Junho de dois
mil e dezoito. Inserida nas festividades do dia do aniversário da freguesia, haverá uma atuação
musical e será oferecido um almoço à população. -----------------------------------------------------------Para atuação musical referida, foi deliberado, por unanimidade, pedir proposta de preços ao
acordeonista, Ricardo Laginha. ---------------------------------------------------------------------------------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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