Reunião de 07-02-2019

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 7/02/2019
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 7 de fevereiro 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 as atas das reuniões anteriores, que
foram aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinadas pelos membros presentes. ------------Ponto dois: Tolerâncias de ponto
No uso da competência em gestão dos recursos humanos afetos aos serviços da freguesia, conferida
pela alínea e) do artigo 19.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade,
a concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores desta Junta de Freguesia, nos seguintes dias do
ano de 2018: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Dia 5 de março de 2019 (Terça feira de Carnaval); ----------------------------------------------------------Dia 18 de abril de 2019 (Quinta feira Santa); -----------------------------------------------------------------Dia 24 de dezembro de 2019. -----------------------------------------------------------------------------------Dia 31 de dezembro de 2019. -----------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Sintap Algarve: Informação sobre o Regime Convergente e Regime da Segurança Social – Direito
a férias (Circular).-------------------------------------------------------------------------------------------------GlobalSoft CBSC: Informação sobre o Diário da República, 1ª série – Nº 251 – 31 de dezembro de
2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a pergunta ao Governo sobre a carência de
recursos humanos no Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve.------------Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre pergunta ao Governo sobre a manutenção da
Estação de Correios de Aljezur.---------------------------------------------------------------------------------DGAL: Informação sobre a transferência de competências – comunicação à DGAL no âmbito dos
diplomas setoriais.-------------------------------------------------------------------------------------------------GeoXXI: Aviso de abertrura de Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior 2019.-----------Terras do Infante: Informação sobre a tomada de posição da Associação de Minicípios sobre o
encerramento dos postos de correios de Sagres (Vila do Bispo) e da Vila da Luz (Lagos).------------Paróquia de Nossa Senhora de Alva – Aljezur: Benção da Igreja de São Vicente do Rogil.--------Real Tuna Infantina: Proposta de Atuação.------------------------------------------------------------------Altice: Impressos PT Empresas.--------------------------------------------------------------------------------Página nº1
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Altice: Confirmação de denúncia – pedido de cancelamento – serviço(s) 969528942.-----------------Altice: GlobalConnect Pack – Proposta de mapeamento extensões e agendamento.--------------------Altice: Confirmação de denúncia – pedido de cancelamento – serviço(s) 927639859.-----------------Deco: Apresentação de Proposta de Colaboração que visa a prestação de serviços de apoio jurídico
na área do direito do consumo aos residentes da Freguesia de Rogil.--------------------------------------Anafre: Informação sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD.----------------------Luso Química: Proposta/Apresentação de orçamento de Acelerador de Decomposição de Matéria
Orgânica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANAFRE: Convite para a participação no IV Encontro de Autarcas do Algarve a realizar no dia 22
de fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------ANAFRE: Informação sobre Sessão Solene Comemorativa do 30º aniversário da Anafre no dia 11
de fevereiro de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------Instituto Nacional de Estatística: Nota informativa sobre documentos de prestação de contas de
2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridade Tributária e Aduaneira: Alerta para entrega do modelo 10 (rendimentos e retenções
– residentes).-------------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Coelho: Consulta de mercado – assentamento de calçada.----------------------------------------Secil Britas: Apresentação de proposta de venda.-----------------------------------------------------------Carina Isabel de Oliveira Telo: foi presente requerimento número 35, datado de 04/02/2019,
requerendo licença para revestimento em mármore da sepultura temporária nº326, talhão 5, bem
como autorização para obras no coval 293 e 321, talhão nº5 para colocação de lápide, no cemitério
do Rogil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------Leandro Pedro Martins Pereira: Pedido de utilização da ex-escola primária de Maria Vinagre.---Foi deliberado por unanimidade, ceder gratuitamente para utilização de 1 dia da ex-escola primária
de Maria Vinagre.-------------------------------------------------------------------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezanove.
Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Serviços de Retroescavadora
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa de José Manuel Martins Rosa com residência
em Cabeço de Águia, 8670-415 Rogil, a apresentar proposta do valor/hora, para prestação de
serviços de retroescavadora durante o ano de 2019, bem como as condições de pagamento. ---------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Bioenzim Néftis
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de acelerador de decomposição de matéria
orgânica e verificados os preços, foi deliberado por unanimidade, adjudicar à empresa “Luso
Química”, o fornecimento de uma caixa com vinte unidades no valor de €290,00 (duzentos e
noventa euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, conforme proposta apresentada. ------------Deverá ser solicitado ao concorrente 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 – Aquisição de inertes
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de inertes e verificados os preços, foi
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Secil Britas SA o fornecimento de tout-venant,
brita e pó-de-pedra, sem transporte. ----------------------------------------------------------------------------Deverá ser solicitado ao concorrente 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 trinta minutos.------------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.-------
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PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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