Reunião de 07-05-2014

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos sete dias do mês de maio de dois mil e catorze, 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 ACTA
Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta a acta da reunião anterior, que foi
inteiramente aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada 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 catorze. ------------Ponto três: Correspondência
Hugo Sanches: Foi presente ofício datado de 2/04/2014 comunicando o envio do equipamento
Nokia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Levy Decor, Decoração e Construções Lda: Foi presente ofício dando conhecimento de novos
catálogos de parques infantis e mobiliário urbano. ----------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Qielevado Lda: Foi presente mail datado de 03/04/2014 com informação sobre aplicação de
produtos fitofarmacêuticos. -------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Therapia Saúde e Bem Estar: Foi presente mail datado de 07/04/2014 solicitando um espaço para
rastreio sobre saúde.----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ceder o espaço sendo previamente marcada a data e hora do
rastreio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zupa Sky – A outra visão: Foi presente ofício datado de abril de 2014, dando conhecimento de
serviços de fotografia e vídeos aéreos. ------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Aljezur: Foi presente ofício número 2124, datado de 14/04/2014, dando
conhecimento de sinalização a colocar junto ao mercado municipal de Rogil. --------------------------Engenheiro Pedro Santa Rita Magalhães: Foi presente ofício com informação sobre projeto do
loteamento de Rogil. ---------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Fonte Viva: Foi presente mail datado de 16/04/2014 apresentando soluções Fonte Viva para águas
e cafés. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------DGAI: Foi presente ofício datado de 17 de abril de 2014, dando conhecimento dos procedimentos
inerentes à eleição para o Parlamento Europeu. --------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------FreSoft: Foi presente ofício datado de 21/04/2014, convidando para workshop de formação.--------Página nº1
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Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------DGAI: Foi presente mail datado de 28/04/2014 com informação sobre a eleição para o Parlamento
Europeu. Reunião de escolha dos membros de mesa.--------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda: Foi presente mail, datado de 05/05/2014 dando conhecimento da resposta do
governo sobre a desmarcação de cirurgias no CHA. --------------------------------------------------------MEO: Foi presente ofício, datado de 21/04/2014 com informação sobre a oferta de postos públicos.
O senhor Presidente da Junta informou que foi enviado mail a solicitar mais informação sobre o
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------J.C.A. Moto-Ratos: Foi presente ofício datado de 16/04/2014, solicitando apoio financeiro para a
XVI concentração motard. --------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de duzentos euros ( €200,00) .- -----Juventude Clube Aljezurense: Foi presente mail datado de 25/04/2014, solicitando apoio para as
comemorações do 40º. aniversário do 25 de abril. -----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de cinquenta euros (€50,00). --------Ponto dois: Mapa de Férias
Foi aprovado, por unanimidade, o mapa de férias referente ao ano de dois mil e catorze. -------------II – FUNÇÕES GERAIS
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE INERTES DURANTE O ANO DOIS MIL E CATORZE
No cumprimento do disposto do art. 125.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de
02 de Outubro, foi pelo executivo analisada a proposta relativa ao procedimento acima
identificado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste sentido e no cumprimento das disposições legais inerentes a este procedimento, a junta
enviou convite à firma Américo de Jesus & Viegas, Lda. --------------------------------------------------Verificou-se que, a proposta apresentada se encontra elaborada de acordo com o estabelecido no
documento “Convite”. -------------------------------------------------------------------------------------------Face no que atrás ficou dito, foi deliberado por unanimidade, admitir a proposta apresentada e
adjudicar o serviço de transporte de 460 (quatrocentas e sessenta) toneladas de inertes do estaleiro
da Secil Britas, no valor de mil seiscentos e dez euros, que não inclui o IVA. --------------------------A firma será notificada nos termos do disposto no número um do artigo setenta e sete do Código
dos Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------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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