Reunião de 07-10-2015

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos sete dias do mês de outubro 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 a ata 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 setembro de dois mil e quinze. -------Ponto três: SETIMA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E SEXTA ALTERAÇÃO AO PPI
DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE
Foi deliberado por unanimidade, proceder à sétima alteração ao orçamento e sexta 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
Inatel: Foi presente mail datado de 03/09/2015, com envio de informação sobre o projeto “
Mealheiro Solidário”. --------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Rota Vicentina: Foi presente mail com informação do lançamento do novo portal com central de
reservas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente ofício número 500.30.001.12021 datado de 16/09/2015
referente ao envio de auto de notícia por contraordenação – Manuel Custódio de Oliveira------------Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------Rosa Manteigas: Foi presente mail datado de 11/09/2015 dando conhecimento de mail enviado ao
presidente da Câmara Municipal de Aljezur sobre coimas de estacionamento na praia da Carriagem.
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Kmedeuropa: Foi presente mail datado de 15/09/2015 com informação sobre a data da realização
de exames no âmbito da saúde no trabalho. -------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Ana Luísa Moreira: Foi presente mail datado de 24/09/2015, solicitando material promocional.---Foi deliberado, por unanimidade, enviar um pin. -----------------------------------------------------------Administração Central do Sistema de Saúde: Foi presente mail datado de 14/09/2015 dando
conhecimento do valor do regime de capitação.--------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Direcção-Geral Reinserção Social: Foi presente mail datado de 21/09/2015, enviando documento
para registo de assiduidade de Tiago Filipe Simões Afonso referente a prestação de trabalho a favor
da comunidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Página nº1
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Vodafone: Foi presente mail datado de 30/09/2015 dando conhecimento do dia 21/10/2015 para
migração dos acessos de fibras do ATM. ---------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Kmedeuropa: Foi presente mail datado de 01/10/2015, referente a envio de fichas de aptidão dos
funcionários da Junta de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------DGEP: Foi presente mail datado de 05/10/2015 solicitando o preenchimento de questionário de
satisfação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, proceder ao preenchimento do questionário.--------------------------Associação Oncológica do Algarve: Foi presente mail datado de 02/10/2015,solicitando apoio na
divulgação e sensibilização para o “ Outubro Rosa”.
Foi deliberado, por unanimidade, apoiar na divulgação da ação. ------------------------------------------APBP – Artistas Pintores com a Boca e o Pé, Lda.: Foi presente ofício datado de setembro de
2015, solicitando apoio com a aquisição de uma coleção de postais de Natal. --------------------------Foi deliberado, por unanimidade, adquirir a coleção de postais. -------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente mail datado de 07/10/2015 informando de reunião a realizar no
dia 12/10/2015 sobre orçamento para 2016.-------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------Jardim de Infância do Rogil: Foi presente mail datado de 06/10/2015 solicitando material de
limpeza e desgaste. -----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, entregar o material solicitado. ------------------------------------------Anabela Claro: Foi presente mail datado de 07/10/2015 solicitando a repavimentação da Rua do
Camarate. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------JNB- Contabilidade autárquica: Foi presente ofício com informação sobre a obrigatoriedade das
autarquias disporem de Técnico Oficial de Contas. ----------------------------------------------------------Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------Alberto Horta: Foi presente mail datado de 07/10/2015 com informação sobre workshop para
trabalhadores e eleitos locais sobre o Relatório Estatístico relativo aos contratos de aquisição e
locação de bens e serviços celebrados em 2014. -------------------------------------------------------------Alltrain Consultores, Lda: Foi presente mail datado de 10/09/2015 com proposta de serviços de
acessoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------II – FUNÇÕES GERAIS
PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO
Foram presentes os autos de notícia por contraordenação referentes a fiscalização realizada por
elementos do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, Posto de Odeceixe,
em Rogil Velho, a 23/08/2011, pelas 23,30 horas, relativos a falta de registo, falta de licença de
detenção, posse e circulação de canídeos, falta de coleira ou peitoral, bem como a falta de açaime. -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 senhor Presidente da Junta. -----------------------Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de materiais diversos – construção de arrecadação
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de pavimento, tintas e weber color, e
verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Rodrigues & Nunes, o
fornecimento do material constante das propostas 838 e 839, datadas de 9/09/2015, no valor de
€348,20 e €538,91, respetivamente, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------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. -------------Página nº2
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Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de porta e janelas de alumínio
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição e colocação de caixilharia em LAC e
verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma “Joaquim Silva -Estreia
Geométrica Unipessoal, Lda” fornecimento de duas portas e duas janelas, no valor de mil cento e
trinta e três euros e trinta cêntimos acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------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. -------------Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de UPS
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de UPS e verificados os preços, foi deliberado,
por unanimidade, adjudicar à empresa Inforzur, o fornecimento de uma unidade de UPS, no valor
de cinquenta euros e quarenta e um cêntimos acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------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. -------------Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de malhasol
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de malhasol e verificados os preços, foi
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Chagas, o fornecimento de dois rolos de
malhasol, no valor de cento e quarenta e quatro euros e setenta e quatro cêntimos acrescido de IVA
à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------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. -------------Ajuste Direto Simplificado – Instalação elétrica de arrecadação
Efetuada consulta de mercado com vista a instalação elétrica e segurança contra riscos de incêndio
na arrecadação e verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar o serviço à
empresa, Jorge M. R. Jesus-Instalações Eléctricas Unipessoal, Lda, no valor de mil oitocentos e
cinquenta euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------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. -------------Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de grelhas
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de grelhas sumidouras e verificados os preços,
foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Chagas, o fornecimento de seis grelhas, no
valor de trezentos e vinte seis euros e vinte cêntimos com IVA incluído. --------------------------------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. -------------Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de mármores
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de mármores e verificados os preços, foi
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Arvelos & Cascada, o fornecimento de duas
soleiras e dois peitos de janela, no valor de oitenta e seis euros acrescido de IVA à taxa legal em
vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. -------------Construção de Parque Infantil em Maria Vinagre – Rogil
Ajuste Direto Simplificado - Aquisição de calçada branca
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de calçada branca e verificados os preços, foi
deliberado por unanimidade, adjudicar à empresa “Socalçadas”, o fornecimento de 96,00 m3 de
calçada branca com, referente à proposta n.º 84PE 2015 com condição de pagamento a pronto. -----Deverá ser solicitado ao concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------Página nº3
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- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------III - PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
CEMITÉRIO
Diosália Maria Manuela Marreiros Mourinho: foi presente requerimento número trezentos e
trinta e quatro, datado de sete de setembro de dois mil e quinze, requerendo licença para colocação
de lápide e construção de murete na sepultura perpétua nº 5, talhão 1, no cemitério de Rogil.--------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------Maria Antónia de Jesus Glória Silva: foi presente requerimento número trezentos e setenta e
nove, datado de seis de outubro de dois mil e quinze, requerendo licença para transladação de
ossadas do coval 229, talhão 4 para o coval 206, talhão 3 no cemitério de Rogil. ----------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------IV - DESPORTO RECREIO E LAZER
A exemplo de anos anteriores, a Junta de Freguesia continua a promover e executar projetos de
recreio e lazer para jovens e idosos desta freguesia. No cumprimento e execução do Plano
Plurianual das Acções mais Relevantes para o ano de dois mil e quinze a Junta deliberou, por
unanimidade, organizar um Convívio de Gerações, com oferta de um lanche (chá e bolos) e música
para dançar, a realizar no dia vinte de dezembro. ------------------------------------------------------------Para animação musical, foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento à artista Gina Reis. --Programa “Entrelaçar”:- Como parceira do programa “Entrelaçar”, a Junta de Freguesia de Rogil,
deliberou por unanimidade, oferecer um lanche aos participantes nos dias da apresentação do
referido programa, em Rogil e Maria Vinagre. ---------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte três horas e trinta minutos. ---------------------------------------------------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO ___________________________________________________________________
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