Reunião de 02-04-2020

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 2/04/2020
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 2 de abril de 2020
INÍCIO: 20:00 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 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: Terceira alteração orçamental da despesa - Orçamento do ano de dois mil e vinte
Foi deliberado por unanimidade, proceder à terceira alteração orçamental da despesa, do ano de dois
mil e vinte de acordo com o estatuído no SNC-AP, cujos documentos se encontram arquivados em
pasta própria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Prestação de Contas do ano de 2019
De acordo com o estatuído na legislação atual, foram examinados, pelo órgão executivo, os
documentos da Prestação de Contas, relativos ao período que decorreu de um de janeiro a trinta e um
de dezembro do ano transato, para efeitos de apreciação, discussão e votação, a fim de serem depois
apresentados à Assembleia de Freguesia, e, sendo caso disso, remessa ao Tribunal de Contas. --------Feita a respetiva análise pelos membros, passou-se à discussão dos documentos de gestão, pelo que o
senhor presidente determinou que se passasse à votação, tendo-se verificado que os documentos da
Prestação de Contas foram aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------Face à documentação presente, verificou-se no mapa resumo “ Fluxos de Caixa “que, no ano de dois
mil e dezanove, o movimento orçamental acusava de receita o valor de cento e cinquenta e dois mil,
cento e nove euros e oitenta e sete cêntimos, sendo o total dos recebimentos, duzentos e setenta e
nove mil, cento e noventa e oito euros e trinta e sete cêntimos e de despesa o valor de cento e vinte
oito mil e trinta e quatro euros e sete cêntimos, acusando um saldo para o ano de dois mil e vinte, no
valor de cento e cinquenta e um mil, cento e sessenta e quatro euros e trinta cêntimos. -----------------Na Conta Operações de Tesouraria, verificou-se um valor de entrada de fundos de quarenta e sete
mil oitocentos e sete euros e seis cêntimos, com um total de recebimentos no valor de quarenta e
nove mil cento e noventa e um euros e treze cêntimos e, de saídas um montante de quarenta e sete
mil oitocentos e um euros e setenta e nove cêntimos, acusando um saldo para o ano de dois mil e
vinte, no valor de mil, trezentos e oitenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos. ------------------------
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No uso da competência atribuída pela alínea e) do número um do artigo dezasseis da Lei número
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta deliberou, por unanimidade,
aprovar os documentos acima mencionados e submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão
deliberativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Donativo: Para cumprimento da alínea a) do número dois do artigo nono da Lei
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta deliberou, por
unanimidade, submeter ao Órgão deliberativo, para ratificação, o donativo recebido pela Junta de
Freguesia em 11/03/2020, no valor de cento e cinquenta euros. --------------------------------------------Ponto cinco: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. ----------------------------------LocalGEST: Informação sobre o adiamento dos prazos das prestações de contas de 2019 (Órgãos
Deliberativo e Tribunal de Contas).------------------------------------------------------------------------------LocalGEST: Informação – Intruções aplicáveis à execução orçamental.----------------------------------Algar: Informação sobre os novos cuidados na deposição dos resíduos para a prevenção da Covid19.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes: Situação dos atestados de residência.----------------Grupo Parlamentar do PCP: Divulgação de pergunta relativa à situação dos trabalhadores
agrícolas na atual situação de Pandemia Covid 19.------------------------------------------------------------DGAL: Nota Informativa – Lei N.º1-A/2020, de 19 de março – Realização de Reuniões dos órgãos e
aprovação de contas.-----------------------------------------------------------------------------------------------DGAL: Nota Informativa – Integração do Saldo de execução orçamental – Artigo 129.º da
LOE/2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fresoft, Lda: Faturação Eletrónica obrigatória a partir de 18 de abril de 2020.--------------------------ANAFRE: Covid 19 – Despacho n.º3614-D/2020, de 23 de março – Define orientações para os
serviços públicos em cumprimento do previsto no n.º3 do art.º 15.º do Decreto n.º 2-A-2020, de 20
de março.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANAFRE: Visitas Temáticas aos Lares.------------------------------------------------------------------------ACES Barlavento: Covid 19 – Funcionamento do Centro de Saúde de Aljezur e respetivas
Extensões.------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCDR Algarve: Nota Informativa – Integração do Saldo de execução orçamental – Artigo 129.º da
LOE/2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CCDRAlgarve: Nota Informativa - Integração do Saldo de execução orçamental - Artigo 129.º da
LOE/2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de março de dois mil e vinte.--------Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Viseiras de Proteção e máscaras
Efetuada pesquisa de mercado, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à VEDROL – Vedantes &
Rolamentos, Lda, com sede em Urbanização Vale Amoreira, Faro, o fornecimento de 50 viseiras
completas de proteção 250 máscaras cirúrgicas, no valor de 425,00€, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Produtos de Desinfeção
Efetuada pesquisa de mercado, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa LagoQuímica –
- Olivia & Armando Duarte, Lda., com sede em Loteamento Industrial do Pinheiral, Lote 26, 8600306 Chinicato, Lagos, o fornecimento de detergente desinfetante bactericida, Gel de Mãos
Antisséptico e detergente desinfetante no valor de 211,85€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de recargas spray desinfetante mãos
Efetuada pesquisa de mercado, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Higienalgarve,
com sede em Portimão, o fornecimento de 6 recargas de spray desinfetante para mãos, no valor de
57,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------
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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, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.--------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________

Página nº3

