Reunião de 23-06-2019

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião extraordinária de 23/06/2019
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 23 de junho de 2019
INÍCIO: 21:00 horas
ENCERRAMENTO: 22:00 horas
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 e uma horas. -------------------------------------

Ordem do Dia
I - Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos
Ponto um: Prestação de Serviços para a Elaboração do Projeto do Edifício Sede da Junta de
Freguesia de Rogil
Ajuste Direto nos termos da alínea d) do n.º 1 do Artigo 20.º do Código dos Contratos
Públicos aprovado pelo DL nº. 18/2008, de 29 Janeiro, alterado e republicado pelo DecretoLei nº 111-B/2017 de 31 de Agosto e demais alterações
Foi deliberado, por maioria, com a abstenção do senhor Tesoureiro, aprovar as peças do
procedimento relativo à “Elaboração do Projeto do Edifício Sede da Junta de Freguesia de Rogil”, e
convidar a empresa Engivillart – Arte, Consultoria e Projetos, Lda., com sede na Urbanização Cerro
do Moinho, Lote 18 B, 8400-205 Ferragudo, a apresentar proposta em conformidade com o caderno
de encargos elaborado na Câmara Municipal de Aljezur. ---------------------------------------------------Nos termos do artigo 290.º-A do CCP, foi deliberado, por unanimidade, designar como Gestora do
contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste, Sandra Cristina Teresa
da Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta deverá ser apresentada até às 23:59 horas do 6.º dia, contado a partir do dia seguinte à
receção do convite. -----------------------------------------------------------------------------------------------Dado que a atual sede da Junta de Freguesia de Rogil não apresenta as condições físicas a nível de
acessos e de estrutura, compatíveis com as necessidades da nossa comunidade, e dispondo de um
terreno junto ao posto de turismo no Rogil, foi deliberado, por maioria, convidar a empresa
Engivillart – Arte, Consultoria e Projetos, Lda., com sede na Urbanização Cerro do Moinho, Lote
18 B, 8400-205 Ferragudo, a apresentar proposta de acordo com o caderno de encargos elaborado
para a prestação de serviços de elaboração de Projeto de especialidades do novo Edifício Sede da
Junta de Freguesia de Rogil, no prazo de 6 dias.--------------------------------------------------------------Ponto dois: Terceira alteração ao PPI do ano de dois mil e dezanove
Foi deliberado por unanimidade, proceder à terceira 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 três: Aquisição de Máquina de furar com broca de 15cm
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir uma máquina de furar com broca de 15 cm para execução
de vedações e aplicação de sinalética vertical.----------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e duas horas. -------------------------------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------Página nº1
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