Reunião de 06-06-2019

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 6/06/2019
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 6 de junho de 2019
INÍCIO: 20:00 h
ENCERRAMENTO: 22:40 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: Primeira alteração ao Orçamento, primeira e segunda alteração ao PPI do ano de
dois mil e dezanove
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira alteração ao orçamento, primeira e segunda
alteração ao PPI do ano de dois mil e dezanove, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos
documentos se encontram arquivados em pasta própria. ----------------------------------------------------Ponto dois: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Município Albufeira: Informação sobre Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza.------------------Universidade do Minho: Pedido de Informação sobre a “Presença na Internet das Juntas de
Freguesia Portuguesas”.------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Informação sobre limpeza de vegetação.------------------------------------------Município de Aljezur: Informação sobre transferência de verba – Delegação de Competências.----ANAFRE: Informação sobre Formação SNC-AP e Contratação Pública.--------------------------------ANAFRE: Acordos de capitação – freguesias.---------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre a resolução de problemas no Arquivo
Distrital de Faro.---------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre as instalações da Delegação de Faro da
RTP.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre Investimento nos hospitais públicos
algarvios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------EDP Comercial, SA: Informação sobre alteração de preços.----------------------------------------------IEFP: Informação sobre processamento de apoio por encontro de contas.-------------------------------Cônsul Honorário RFA Lagos: Convite para o “Dia do Consulado”------------------------------------DGAL: Transferência de competência – comunicação à DGAL no âmbito dos diplomas setoriais.--Eurico Martins: Proposta – Animação de Rua – Feira Anual do Rogil.---------------------------------Hélder Pereira: Proposta – Animação de Rua. --------------------------------------------------------------Fernando Pereira: Proposta – Animação de Rua. ----------------------------------------------------------Rita Melo: Proposta – Animação de Rua. --------------------------------------------------------------------Página nº1
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Armindo & Pereira: Envio de orçamento.-------------------------------------------------------------------Ana Sofia Silva: Reclamação – Sumidoros.------------------------------------------------------------------Fresoft: Adjudicação do Novo Site da Autarquia.-----------------------------------------------------------Casa da Criança do Rogil: Resposta à candidatura de atribuição de apoio.-----------------------------Foi deliberado, por unanimidade, a atribuição de um donativo no valor de 300€ (trezentos euros) à
Casa da Criança do Rogil.----------------------------------------------------------------------------------------Joana Simões: Pedido de colaboração para alojamento de um grupo de escuteiros.--------------------Foi deliberado, por unanimidade, informar o grupo de escuteiros que não dispomos de locais onde
possam acampar.--------------------------------------------------------------------------------------------------Jardim de Infância Rogil: Pedido de material de limpeza.------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, conceder o material solicitado.------------------------------------------Noélia Oliveira: Pedido de permuta de gavetão no Cemitério do Rogil.---------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a permuta do gavetão do número 23 para o número 31.-AEZA: Solicitação de Apoio.-----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, apoiar a AEZA através de 10 sacos de ração para os animais.-----Tertúlia Associação Socio-Cultural: Pedido de apoio financeiro para a Festa do Livro do Rogil.--Foi deliberado, por unanimidade, atribuir à associação um apoio financeiro no valor de 1500€ (mil e
quinhentos euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de maio de dois mil e dezanove.---Ponto dois: Transferência de Competências dos Municípios para as Freguesias
Considerando o disposto no artigo 12º, nº 2, conjugado com o artigo 11º, nº 4, do Decreto-Lei nº
57/2019, de 30 de abril, assim como o disposto no artigo 4º, nº 2, alínea b), da Lei nº 50/2018, de 16
de agosto, a Junta de Freguesia de Rogil delibera, por unanimidade, que não pretende exercer em
2019 e em 2020 a transferência de competências previstas no citado Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30
de abril. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais delibera remeter o presente assunto, como proposta, para deliberação da Exma. Assembleia de
Freguesia, a fim de que a decisão do órgão deliberativo possa ser comunicada à DGAL e ao
Município de Aljezur, até ao dia 30 de junho de 2019. -----------------------------------------------------Ponto três: Ajuste direto simplificado - aquisição de serviços
Foi deliberado, por unanimidade, convidar o senhor Paulo Ferreira, com sede na Urbanização
Chesgal lote 8, 3D, 8600 Lagos, a apresentar proposta para prestação de serviços de conservação
dos equipamentos do parque de merendas de Maria Vinagre e pintura da ex-escola primária de
Maria Vinagre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Cemitério
Alda Maria Marreiros: inumação em gavetão número vinte e oito: - foi ratificado o despacho do
senhor Presidente da Junta do dia 20/05/2019, referente à concessão do gavetão número vinte e oito.
III - Desporto Recreio e Lazer
Ponto um: Animação Musical – Comemorações do XXVI aniversário da freguesia
Eliseu Brás: Foi presente mail datado de 19/05/2019 apresentando proposta para animação
musical. O valor apresentado é de 200,00€ (duzentos euros).----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento proposto pelo músico Elieseu Brás para a
animação musical do dia das comemorações do XXV do aniversário da freguesia.---------------------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 dois: Animação Musical – Verão 2019
Rita Melo: Foi presente mail datado de 29/05/2019 apresentando proposta para animação musical,
no mês de agosto do corrente ano. O valor apresentado é de €250,00 (duzentos e cinquenta euros).-Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento proposto pela artista, Rita Melo. ---------------Deverá ser solicitado os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------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. -------------Fernando Pereira: Foi presente mail datado de 15/05/2019 apresentando proposta para animação
musical, no mês de agosto do corrente ano. O valor apresentado é de €250,00 (duzentos e cinquenta
euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento proposto pelo acordeonista Fernando Pereira.
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. -------------Eurico Martins: Foi presente mail datado de 08/05/2019 apresentando proposta para animação
musical, no mês de agosto do corrente ano. O valor apresentado é de €275,00 (duzentos e setenta e
cinco euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento proposto pelo acordeonista Eurico Martins. -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. -------------Hélder Pereira: Foi presente mail datado de 16/05/2019 apresentando proposta para animação
musical, no mês de agosto do corrente ano. O valor apresentado é de €275,00 (duzentos e setenta e
cinco euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento proposto pelo acordeonista Hélder Pereira. -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. -------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e duas horas e quarenta minutos.--------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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