Reunião de 08-01-2014

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
ATA
Aos oito dias do mês de janeiro 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 de abertura do ano de dois mil e catorze. --------------PONTO TRÊS – Correspondência
Konica Minolta: Foi presente ofício datado de 09/12/2013, informando da atualização de preços do
contrato para 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Microsoft: Foi presente ofício, informando que deixará de ser dado suporte ao Office 2003 e ao
Windows XP.------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Governo de Portugal: Foi presente ofício circular datado de 29/12/2013, com informação sobre os
CQEP e solicitando a divulgação. ------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Comissão de Pescadores: Foi presente mail datado de 18/12/2013 com informação sobre a zona de
restrição à pesca lúdica na freguesia de Rogil e solicitando informação quanto à posição da Junta
de Freguesia sobre o assunto em questão. ---------------------------------------------------------------------A Junta deliberou, por unanimidade, repudiar a interdição da pesca lúdica entre a praia da
Barradinha e o Barranco do Falcate. ---------------------------------------------------------------------------A Junta está solidária com a Comissão de Pescadores.------------------------------------------------------Thyssenkrupp: Foi presente ofício datado de 20/12/2013, informando sobre serviço de
manutenção a cadeira elevatória. -------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Assembleia Municipal de Lagos: Foi presente mail datado de 30/12/2013 com informação sobre
as moções aprovadas na sessão de 16/12/2013 sobre a requalificação da EN125 e portagens na Via
do Infante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Aljezur: Foi presente mail datado de 27/12/2013 com minuta de Acordo de
Colaboração com a Junta de Freguesia de Rogil, relativamente à cobrança de água. -------------------A Junta deliberou, por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração. -----------------------------------
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ANAFRE: Foi presente mail datado de 30/12/2013, solicitando a colaboração desta Junta de
Freguesia no sentido de ser dada autorização de colocação de uma sonda nas instalações da Junta, a
fim de ser aferida a qualidade do serviço de televisão digital terrestre. -----------------------------------A Junta deliberou, por unanimidade, solicitar algumas informações para posterior decisão. ----------Parque Zoológico de Lagos: Foi presente mail com proposta de visita ao Zoo para grupos desta
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Leonel Santos da Ponte: Foi presente ofício solicitando a reserva de um lugar com 20 metros para
a feira anual de Rogil. --------------------------------------------------------------------------------------------A Junta deliberou, por unanimidade, informar o requerente que as regras de ocupação de espaços
para a feira anual são iguais às dos mercados mensais. -----------------------------------------------------Suzinda Mendes: Foi presente mail datado de seis de janeiro apresentando serviços e pedido de
agendamento de reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------A Junta deliberou, por unanimidade, solicitar mais informações e decidir na próxima reunião. ------Estradas de Portugal: Foi presente oficio número 256, datado de 03/01/2014 referente a pedido de
marcação de passadeira de peões na localidade de Rogil. --------------------------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------Élia Maria Santos: Foi presente informação quanto a arrecadação de receita de cemitério, mercado
municipal de Rogil e ocupação de via pública. ---------------------------------------------------------------A Junta deliberou, por unanimidade, solicitar junto da Câmara Municipal de Aljezur que se proceda
à celebração de novos protocolos o mais rapidamente possível. -------------------------------------------Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Foi presente mail solicitando o apoio desta Junta
com o empréstimo de viatura para transporte de caçadores nas montarias a realizar nos dias 11 e 25
de janeiro de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Junta deliberou, por unanimidade, emprestar a viatura solicitada. --------------------------------------II – FUNÇÕES GERAIS
PONTO UM – Recursos humanos – José João dos Santos
O senhor Presidente da Junta informou que o funcionário, José João dos Santos, no dia 02/01/2014,
apresentava sinais de embriaguês, tendo-se ausentado do serviço pelas 12 horas, não voltando a
comparecer ao serviço. -------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao funcionário que lhe será descontado no vencimento,
meio dia de trabalho, referente ao dia 2 de janeiro de 2014, pelo motivo de se ter ausentado do
serviço às 12 horas e não regressar nem justificar a falta. Será ainda descontado meio dia referente
ao dia 1 de janeiro de 2014, de acordo com a Lei 59/2008, de 11 de setembro, alterada pela Lei 66B/2012, de 31 de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO – Aquisição de cimento
Foi deliberado, por unanimidade, efetuar consulta de preços com vista a aquisição de cimento, areia
e inertes durante o ano de 2014, bem como para aquisição de serviços de transporte de inertes e
serviço de retroescavadora. --------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS- Pagamento de vidro de viatura – José Maria Pacheco
Considerando que a Junta de Freguesia de Rogil não tem nenhum seguro de responsabilidade civil,
foi deliberado, por unanimidade, pagar o vidro da viatura ligeira de mercadorias, de marca Nissan,
com a matrícula 17-74-OR, propriedade de José Maria Pacheco, residente na Rua 25 de Abril –
Odeceixe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta de Auto Marreiros para a colocação do vidro
pelo valor de € 234,85 duzentos e trinta e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos), acrescido de
IVA à taxa de 23%. -----------------------------------------------------------------------------------------------III – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
CEMITÉRIO
Ponto um: Maria Fortunata: - foi presente requerimento número trezentos e quarenta e oito, datado
de vinte e seis de novembro de dois mil e treze, requerendo licença para transladação de ossadas do
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coval 184, talhão 3 para o coval 57, talhão 1 ( alvará nº 692/1997). --------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder a licença solicitada. ---------------------------------------Ponto dois: Ajuste direto simplificado
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir vinte saquetas de potenciador de decomposição de
cadáveres. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião pelas vinte e três horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO___________________________________________________________________
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