Reunião de 05-03-2020

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 5/03/2020
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 5 de março 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 a atas das reuniões anteriores, que foram
aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. ----------------------Ponto dois: Segunda alteração orçamental da despesa - Orçamento do ano de dois mil e vinte
Foi deliberado por unanimidade, proceder à segunda 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: Plano de Contingência
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Contingência da Freguesia do Rogil com o
objetivo de gerir e minimizar o risco de infeção do atual surto de doença por Coronavírus SARSCoV-2, agente causal da COVID-19.----------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
Fresoft Lda: Circular 01/2020 – Serviços de assistência técnica.-------------------------------------------Américo de Jesus e Viegas Lda: Apresentação de proposta de preços.-----------------------------------ANAFRE: Informação sobre Código de Conduta – Lei nº.52/2019, de 31 de julho.---------------------ANAFRE: Campanha Nacional de Prevenção da Diabetes Tipo 2.-----------------------------------------ANAFRE: Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março – Plano de Contingência – Prevenção e
controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19).-----------------------------------------------------ANAFRE: Minuta de Plano de Contingência - Prevenção e controlo de infeção por novo
Coronavírus (COVID-19).-----------------------------------------------------------------------------------------Beltour: Informação sobre Turismo e Eventos – Passeios Seniores 2020.---------------------------------Almargem: Convite “Sessão de apresentação de resultados do projeto Via Algarviana – Um Elogio
à Natureza”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Pedido de informação sobre o Passeio da Páscoa.--------------------------------Município de Aljezur: Divulgação das Férias Ativas.--------------------------------------------------------
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Assembleia Municipal de Lagos: Informação sobre a “criação de Regiões Administrativas durante
o ano de 2021”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bertília Maria de Oliveira Madeira: foi presente requerimento número 66, datado de 24/02/2020,
requerendo a autorização para obras em coval 229, fila, talhão nº5 para proceder ao revestimento em
mármore e colocação de lápide.----------------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------SINTAP-Algarve: Informação sobre a suspensão do vínculo de emprego público por motivos de
doença; efeitos no direito a férias dos trabalhadores integrados no regime de proteção social
convergente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------CCDR-Algarve: Recomendações sobre a infeção por novo Coronavírus (COVID-19).----------------Casa da Criança do Rogil: Orçamento, plano de atividades para o ano de 2020 e pedido de apoio.-Grupo Parlamentar do Partido Socialista: Informação sobre a visita de deputados da AR ao
concelho de Odemira.----------------------------------------------------------------------------------------------SGMAI: Recenseamento Eleitoral: Consulta Anual de Cadernos.------------------------------------------Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Informação sobre
ciclo de conferências nas freguesias do concelho de Aljezur e pedido de apoio para realização de
uma conferência na Junta de freguesia do Rogil sobre o tema “A Agricultura Biológica – Os
Desafios do Futuro para uma Alimentação Saudável”.--------------------------------------------------------António de Jesus: Pedido de informação para realização de um Concerto de Música Coral no
Rogil.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, contactar o senhor António de Jesus para informar os locais onde
poderia ser realizado o Concerto de Música Coral.------------------------ -----------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte.--------Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de areias
Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de areia e verificados os preços, foi deliberado,
por unanimidade, adjudicar à empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda, o fornecimento de areia
durante o ano de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------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. ---------------Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Transporte de inertes
Efetuada consulta de mercado com vista a transporte de inertes e verificados os preços, foi
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda, o transporte de
inertes durante o ano de 2020. -----------------------------------------------------------------------------------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. ---------------Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de cimento
Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de cimento e verificados os preços, foi
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Aljucarga – Transportes, Lda, o fornecimento de
cimento durante o ano de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------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. ---------------Ponto cinco: Cemitério
Bertília Maria de Oliveira Madeira: foi presente requerimento número 66, datado de 24/02/2020,
requerendo a autorização para obras em coval 229, fila, talhão nº5 para proceder ao revestimento em
mármore e colocação de lápide.----------------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------Página nº2
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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 vinte minutos.-------------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.--------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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