Reunião de 02-07-2020

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 2/07/2020
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 2 de julho de 2020
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 23:00 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 ata da reunião anterior, que foi
aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. ----------------------Ponto dois: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
SINTAP: Circular sobre o uso prolongado de máscaras – COVID-19.-----------------------------------Leonilda Valente: Informação sobre a fase de execução – projeto de arquitetura do novo edifício
da Junta de Freguesia do Rogil.---------------------------------------------------------------------------------Leonida Valente: Projeto de arquitetura com as melhorias efetuadas – fase de execução – novo
edifício da Junta de Freguesia do Rogil.-----------------------------------------------------------------------Administração da Região Hidrográfica do Algarve: Consulta Pública das QSIGA – 3º Ciclo de
planeamento dos PGRH.-----------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Nota de imprensa – Parabéns à freguesia de Rogil pelo seu 27ºaniversário.-Município de Aljezur: Reunião do Conselho Local de Ação Social de Aljezur – CLAS/Aljezur.---Anacom: Informação a propósito da melhoria da cobertura da rede móvel em Portugal –
participação na consulta pública.--------------------------------------------------------------------------------DGAL: Informação sobre a Lei n.º4-B/2020, de 6 de abril - despesas destinadas à promoção de
medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19 – recolha de informação.-----------------Tertúlia Associação Socio-Cultural – Aljezur: Relatório Entrelaçar de maio.------------------------Paulo Guerreiro: Pedido de compra da campa nº8 no cemitério do Rogil.------------------------------Delfim Custódio de Jesus: Orçamento para reparação de corta mato do trator.------------------------IEFP, IP: Informação de Convocatórias e Encaminhamentos do SGC.----------------------------------ANAFRE: Informação sobre os pontos eletrão em Juntas de Freguesia.---------------------------------Securitas Direct Portugal: Pedido de marcação de reunião.-----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, de momento não marcar a reunião, sendo posteriormente marcada.
Associação Oncológica do Algarve: Solicitação de Parceria de Divulgação.---------------------------Foi deliberado, por unanimidade, divulgar o formulário para angariação de fundos para a AOA.----PFA Portugal: Solicitação de reunião – História da Freguesia.-------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, agendar a reunião no final do presente ano.---------------------------Casa da Criança do Rogil: Pedido de manutenção do espaço exterior.----------------------------------Página nº1

Reunião de 02-07-2020

Foi deliberado, por unanimidade, efetuar a referida manutenção com a maior brevidade possível.---Ponto três: PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO
Foi presente o auto de notícia por contraordenação referente a fiscalização realizada por elementos
do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, Posto Territorial de Odeceixe,
em zona agrícola/florestal da freguesia de Rogil, a 04/06/2020, relativo à circulação de canídeo na
via pública sem estar acompanhado pelo seu detentor e sem açaimo funcional, não fazendo uso de
coleira ou peitoral (nº registo 06/2020).------------------------------------------------------------------------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 Presidente da Junta, Elieser João Candeias. ----II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de junho de dois mil e vinte.--------------Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Reparação de Corta Mato
Efetuada consulta de mercado com vista à reparação de corta mato e verificados os preços, foi
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa de Delfim Custódio de Jesus, a reparação do
corta mato no valor de 529,64€ (Quinhentos e vinte e nove euros e sessenta e quatro cêntimos). ----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: Cemitério
Maria D’Álva Marreiros: foi presente requerimento número 464, datado de 15/06/2020,
requerendo a autorização para colocação de lápide e construção de murete no coval 337, talhão nº5.A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------Maria Manuela Valentim Malveiro Guerreiro e Maria Domingas Malveiro: foi presente
requerimento número 481, datado de 24/06/2020, requerendo a concessão, por alvará, do direito à
ocupação permanente do coval nº 8, talhão1, destinado a sepultura perpétua.----------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelas requerentes.---------------------------Madalena de Jesus Marques Canelas Correia: foi presente requerimento número 484, datado de
29/06/2020, requerendo a autorização para obras no coval 338, talhão nº 5 para proceder à
colocação de lápide.-----------------------------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------Lucília Maria de Oliveira Amaro de Jesus: foi presente requerimento número 493, datado de
02/07/2020, requerendo a autorização para colocação de lápide e construção de murete no coval 79,
talhão nº 2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e três horas.--------------------------------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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