Reunião de 05-09-2019

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 5/09/2019
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 5 de setembro de 2019
INÍCIO: 20:00 h
ENCERRAMENTO: 22:30 h
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 a ata da reunião anterior, que foi
aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. ----------------------Ponto dois: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Terras do Infante: Inquérito Social – Plano Estratégico das Terras do Infante.------------------------Munícipio de Aljezur: Proposta de Diagnóstico Social.----------------------------------------------------Munícipio de Aljezur: Reunião do CLAS/Aljezur.---------------------------------------------------------Centro Hospitalar Universitário do Algarve: Divulgação “Setembro mês da Prevenção do
Suicídio”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: Declaração de Situação de Alerta.---------ICNF: Afixação de Cartazes de Sensibilização para Prevenção de Incêndios Rurais.------------------Konica Minolta: Renovação contratual – alteração do preço de serviço.--------------------------------Ponto três: PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO
Foi presente os autos de notícia por contraordenação referente a fiscalização realizada por
elementos do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, Posto Territorial de
Aljezur, em Arregata-Rogil, a 04/07/2019, relativos à falta de registo e falta de licença de detenção,
posse e circulação de cães com 6 ou mais meses (nº registo 101/19, 102/19, 103/19, 104/19, 105/19,
106/19, 107/19, 108/19 e 113/19 e 114/19).-------------------------------------------------------------------Nos termos do nº 1 do artº. 16 do Decreto-Lei nº314/2003, de 17 de Dezembro, compete à Junta de
Freguesia a instrução dos processos. ---------------------------------------------------------------------------Para a instrução e com base na legislação citada e nos termos da alínea p) do nº 1 do artº. 18º da Lei
nº 75/2013, de 12 de Setembro, fica deliberado que o instrutor do processo será a assistente técnico
Élia Maria João Francisco Santos e o decisor será o Presidente da Junta, Elieser João Candeias. ----II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de agosto de dois mil e dezanove.--------Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Pedras de Jardim
Foi deliberado por unanimidade, e com vista à requalificação dos alegretes das plantas do lado sul
da Avenida 16 de junho, convidar a empresa IE Rochas Unipessoal Lda., com sede em Odiáxere,
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com o email spedras.02@gmail.com, a apresentar proposta de preços para fornecimento de 19 sacos
de 1000kg de pedras de jardim, cor branca, referência nº3.-------------------------------------------------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Cartazes e Sinalética
Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de placas de sinalização e informação e
verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Viniltejo, Publicidade
exterior, Lda, o fornecimento dos mesmos no valor de 235,00€ (duzentos e trinta e cinco euros)
acrescido de IVA à taxa legal 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. -------------Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Aplicação de ladrilhos
Foi deliberado por unanimidade, e com vista à conservação do mercado municipal do Rogil,
convidar a empresa Armindo & Pereira, Construções Lda., com sede em Vale da Telha, Caixa
Postal 213, 8670-156 Aljezur, com o email armindo.construcao@gmail.com, a apresentar proposta
de preços para ladrilhar uma área de 20,54 m2, com azulejo branco, referente à parede atrás das
bancadas de peixe.------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de pneu
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição e colocação de um pneu e verificados os
preços, foi deliberado por unanimidade, adjudicar a Delfim Custódio de Jesus, o fornecimento e
colocação de pneu, pelo valor de €100,00, (cem euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----III - Desporto Recreio e Lazer
Ponto um: Autocaravanismo Selvagem no concelho de Aljezur
Há vários anos que no Concelho de Aljezur existe a prática do autocaravanismo selvagem,
principalmente na orla costeira, nas falésias deixam lixos espalhados, abastecem-se de água
principalmente nos cemitérios, nas casas de banho públicas e afetam as praias, acabando por
apresentar uma imagem nada saudável e prejudicando o meio ambiente. --------------------------------É de todo o interesse público a criação de Estações de Serviço de autocaravanismo (E S A). --------Neste momento há uma empresa Lusoleaves LDA., sediada na freguesia de Rogil desde 1999,
dedicada à produção de folhagens que está interessada em construir uma ESA. ------------------------O terreno destinado a este fim está situado dentro da RAN (Reserva Agrícola Nacional), e necessita
do parecer favorável do Turismo de Portugal.----------------------------------------------------------------Como se trata duma obra de INTERESSE PÚBLICO, a Junta de Freguesia espera contar com o
deferimento das entidades competentes. ----------------------------------------------------------------------O executivo da Junta de Freguesia de Rogil, deliberou por unanimidade, apoiar este investimento
por se tratar de uma obra de interesse público e enviar esta declaração à Reserva Agrícola Nacional
(RAN), ao Turismo de Portugal e à Câmara Municipal de Aljezur. ---------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e duas horas e trinta minutos.------------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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