Reunião de 06-05-2015

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos seis dias do mês de maio de dois mil e quinze, 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 ATAS
Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta as atas das reuniões anteriores, que
foram inteiramente aprovadas por unanimidade e logo de seguidas assinadas pelos membros
presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de abril de dois mil e quinze.
Ponto três: PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E PRIMEIRA ALTERAÇÃO
AO PPI DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira alteração ao orçamento e primeira alteração ao
PPI do ano de dois mil e quinze, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se
encontram arquivados em pasta própria. ----------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Correspondência
apcc: Foi presente ofício datado de 10/04/2015 com proposta de aquisição de livros.------------------Foi deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido.--------------------------------------------------------ANAFRE: Foi presente mail datado de 22/04/2015, enviando parecer sobre horário das 40 horas.--Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Associação Beneficiários do Mira: Foi presente mail datado de 28/04/2015, com informação sobre
o prolongamento até 31/05/205 para a inscrição dos fornecimentos precários de água.-----------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Associação Beneficiários do Mira: Foi presente mail datado de 28/04/2015, dando conhecimento
de diminuição ou falta dos caudais de água.-------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente mail datado de 27/04/2015, com informação sobre envio de
documentos referentes aos contratos delegação de competências e acordos de execução. -------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Trapilho C Graça – Ricardo Manuel Rosa Monteiro: Foi presente mail datado de 26/04/2015
solicitando ajuda para participação em feiras, mercados e eventos.---------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, enviar informação sobre o mercado mensal e que a participação é
em regime provisório e sem custos. ----------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente mail, datado de 24/04/2015 com informação sobre o programa
COOK OFF- Duelo de Sabores. --------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente mail datado de 24/04/2015, no qual dá conhecimento de
informação sobre utilização da antiga Escola de Maria Vinagre. ------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Página nº1
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SINTAP: Foi presente mail datado de 28/04/2015 com informação do primeiro Acordo Coletivo de
Empregador Publico assinado pelo Secretário de Estado da Administração Pública. -------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Secretário de Estado da Administração Pública: Foi presente ofício número 900, datado de
27/04/2015 com informação sobre o Acordo Coletivo de Empregador Publico assinado pela Junta
de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Clube Instrução e Recreio Rogilense: Foi presente ofício número 003/2015, datado de
30/04/2015,informando das comemorações do 1º. De Maio e solicitando subsidio para aquisição de
troféus. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de duzentos euros. --------------------DGAEP: Foi presente ofício número 9559 datado de 23/04/2015, com informação sobre o Acordo
Coletivo de Empregador Publico assinado pela Junta de Freguesia e intenção de recusar o depósito
do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Associação Beneficiários do Mira: Foi presente mail datado de 05/05/2015, dando conhecimento
de diminuição ou falta dos caudais de água.-------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Zoomarine – Estela Santos: Foi presente mail datado de 05/05/2015, com convite para assistir à
estreia, dia 19 de maio, às gravações do programa “ Golfinhos com as Estrelas” SIC. -----------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente ofício número 4918, datado de 29/04/2015 com informação da
deliberação da Câmara de 28/04/2015, transferência de 2.348,94 referente ao primeiro trimestre de
2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------SOINCA: Foi presente ofício datado de abril de 2015, com informação sobre manutenção dos
espaços de jogo e recreio (parques infantis).------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------II– FUNÇÕES GERAIS
Construção de Parque Infantil em Maria Vinagre – Rogil
Ajuste Direto nos termos da alínea a) do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo
DL nº. 18/2008, de 29 Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de
Outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, aprovar o projeto de decisão de adjudicação após
análise da proposta relativa ao procedimento acima identificado e adjudicar à empresa SOINCA –
Sociedade Industrial de Cucujães, S.A, Edifício Rainha – Piso 1 – Loja 3 C, 3720-232 Oliveira de
Azemeis pelo valor de 19.602,45€ (dezanove mil seiscentos e dois euros e quarenta e cinco
cêntimos), e o prazo de execução de 30 dias, a construção do Parque Infantil em Maria Vinagre. ---Haverá lugar a contrato escrito, tendo sido presente a minuta do contrato, a qual foi aprovada por
unanimidade para envio à firma adjudicatária. ---------------------------------------------------------------Nos termos da Lei número setenta e cinco barra dois mil treze, de doze de setembro, foi deliberado
por unanimidade, delegar no senhor Presidente da Junta, Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, poderes
para a celebração do contrato e demais atos relacionados com o procedimento em causa. ------------Deverá ser solicitado ao concorrente os documentos de habilitação, nomeadamente: ------------------a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II do CCP; --------------------------------b) Alvará ou título de registo, emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, contendo as
habilitações adequadas à execução da obra a realizar; ------------------------------------------------------c) Documento comprovativo em como não se encontra na situação prevista na alínea i) do artigo
cinquenta e cinco do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito
barra dois mil e oito de vinte e nove de Janeiro (Registo Criminal dos titulares dos órgãos sociais de
administração, direção ou gerência que se encontrem em efetividade de funções, devendo constar o
fim a que se destina: Contratação Pública – Código dos Contratos Públicos); ----------------------Página nº2
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- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------Pavimentação em Calçada na Envolvente do Parque Infantil de Maria Vinagre – Rogil
Ajuste Direto nos termos da alínea a) do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo
DL nº. 18/2008, de 29 Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de
Outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, aprovar o projeto de decisão de adjudicação após
análise da proposta relativa ao procedimento acima identificado e adjudicar a Licínio Manuel
Custódio de Oliveira com residência em Travessa da Rua 25 de Abril, nº3 1º Andar, 8500-130
Mexilhoeira Grande, pelo valor de 1.680,00€ (mil seiscentos e oitenta euros), e o prazo de execução
de 30 dias, a Pavimentação em Calçada na Envolvente do Parque Infantil de Maria Vinagre. -------Deverá ser solicitado ao concorrente os documentos de habilitação, nomeadamente: ------------------a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II do CCP; --------------------------------b) Alvará ou título de registo, emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, contendo as
habilitações adequadas à execução da obra a realizar; ------------------------------------------------------c) Documento comprovativo em como não se encontra na situação prevista na alínea i) do artigo
cinquenta e cinco do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito
barra dois mil e oito de vinte e nove de Janeiro (Registo Criminal dos titulares dos órgãos sociais de
administração, direção ou gerência que se encontrem em efetividade de funções, devendo constar o
fim a que se destina: Contratação Pública – Código dos Contratos Públicos); ----------------------- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------III - DESPORTO RECREIO E LAZER
Comemorações do XXII aniversário da freguesia: - Silvino Campos- Foi presente mail datado de
21/04/2015 apresentando proposta para atuação na Festa de Aniversário da Freguesia. O valor
apresentado é de €200,00 (duzentos euros) mais retenção na fonte.---------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta apresentada. -----------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte e três horas. --------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________
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