Reunião de 04-06-2020

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 4/06/2020
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 4 de junho de 2020
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 22:30 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.
LocalGEST: Informação sobre o regime que estabelece medidas excecionais e temporárias para o
equipamento de espaços de atendimento presencial sob gestão dos municípios e das freguesias.-----Fregal: Informação sobre o Decreto-Lei n.º20-D/2020.-----------------------------------------------------Fregal: Informação sobre o SNC-AP nas freguesias e outras informações relevantes.-----------------Fregal: Perguntas e respostas relativas ao SNC-AP.---------------------------------------------------------Palco e Bancada: Divulgação de sistemas de palcos cobertos.--------------------------------------------Tertúlia Associação Socio-Cultural de Aljezur: Relatório de abril de 2020 do Projeto Entrelaçar.Espap: Informação sobre a Fatura Eletrónica nos contratos públicos.------------------------------------IMPIC, I.P.: Realease 2.112 – Portal Base – Comunicação de funcionalidades.------------------------Fresoft, Lda: Informação sobre a faturação eletrónica obrigatória.---------------------------------------ADSE: Informação sobre a Conta Corrente.------------------------------------------------------------------DGAL: Divulgação das exceções, limites e trabalho extraordinário.--------------------------------------Isabel Pinto: Pedido de informação sobre a reparação de um muro.--------------------------------------RGPD Consultores: Proposta de Serviços de Implementação do RGPD e Apoio Jurídico.-----------CCDR Algarve: Guia Fiscal para o Interior.-----------------------------------------------------------------Casa da Criança do Rogil: Pedido de manutenção do espaço exterior da Casa da Criança do Rogil.
IMPIC, I.P.: Comunicação dos contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei nº10-A/2020, de 13
de março.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------IEFP, I.P.: Informação sobre a suspensão de Contratos Emprego Inserção (CEI) e Contrato
Emprego Inserção Mais (CEI+).--------------------------------------------------------------------------------Agrupamento de Escolas de Aljezur: Pedido de material.------------------------------------------------Instituto Nacional de Estatística: Documentos de prestação de contas de 2019.----------------------Cláudia Santos: Solicitação de ajuda/participação.---------------------------------------------------------Bruno Figueiras: Informação sobre a passagem por Aljezur da União Audiovisual. Pedido de
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Foi deliberado, por unanimidade, não colaborar por não ser possível na presente data. ---------------Hélder Neto: Pedido de patrocínio para o seu livro.---------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, não conceder o patrocínio, visto que, não se trata de um livro
sobre a freguesia de Rogil ou concelho de Aljezur. ----------------------------------------------------------Tantalinha: Resposta à consulta de mercado relativas à aquisição de coletes refletores com o
logotipo/brasão da Junta de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------Leonida Valente: Projeto de arquitetura – fase de execução – novo edifício da Junta de Freguesia.-Município de Aljezur: Informação da resposta efetuada a inquérito do Instituto Nacional de
Estatística.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Envio de edital 33/2020 relativo a ações de gestão do combustível nas
faixas das Linhas de Alta e Média Tensão.--------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Foi presente ofício número 11666, datado de 14/05/2020, solicitando
parecer sobre alteração de caminho em Pego das Éguas- Rogil.--------------------------------------------Foi deliberado, por maioria, com a abstenção do tesoureiro, Emílio Martins, emitir parecer
favorável para alteração de caminho em Pego das Éguas- Rogil.------------------------------------------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de S.Teotónio, CRL: Informação sobre a instalação de
desinfetantes de mãos junto de ATMs.-------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a colocação dos dispensadores de Álcool Gel no edifício
da Junta de Freguesia do Rogil, junto ao ATM da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo.------------------Ana Machado: Apresentação do projeto “A CASA” no âmbito dos Contratos Locais para o
Desenvolvimento Social (CLDS4G).---------------------------------------------------------------------------II – Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de maio de dois mil e vinte.--------Ponto dois: Proposta – Proposta Novo edifício para Junta de Freguesia do Rogil
O senhor tesoureiro apresentou a proposta que a seguir se transcreve relativamente aos meios de
financiamento para o novo edifício da Junta de Freguesia de Rogil: --------------------------------------“Proposta
Novo edifício para Junta de Freguesia do Rogil
Considerando que o actual edifício já não reúne as condições normais, no que diz respeito ao
atendimento ao público e que a Freguesia já há algum tempo debate esta situação.
Considerando que, o eleito da CDU que exerce as funções de Tesoureiro, desde o início sempre
concordou com o executivo em iniciar o processo de construção de um novo edifício.
Considerando que, o eleito da CDU há mais de dois anos apresentou em reunião de Junta um
esboço de projecto de arquitectura, claro e objectivo, que não foi considerado pelo executivo.
Considerando que, para além dos trabalhos das Delegações de Competências, (limpezas,
reparações, preservações, aquisição de equipamentos…) mais não se faz derivado à dificuldade que
existe em por em prática, um processo demorado e burocrático desta envergadura.
Considerando que no início do mandato, o saldo da Freguesia era de 62.363,44 € e actualmente é de
151.164,30 €, estando muito aquém do valor necessário para obra.
Considerando que, se trata de uma construção de um Edifício Publico que fica para futuro, deveria
ter uma atenção diferente no que diz respeito a prazos, na atribuição das verbas pela Autarquia, pois
tratando-se de um processo moroso até ao início da construção, levando à perda dos valores
destinados à Freguesia, já não podendo contar mais com eles que ficam na posse da Autarquia, pelo
que deveria ficar em crédito e ser atribuído quando o processo Contratação e Projectos estivessem
concluídos e iniciar a respectiva construção, não se trata de meras aquisições de equipamentos, mas
sim uma construção. Desta forma, existe um risco agravado de um não desenvolvimento e
crescimento de uma Freguesia pequena e assim continuando, é necessário encontrar formas de
financiamento junto do Governo, da Câmara Municipal de Aljezur, caso exista vontade, ou de um
promotor interessado.
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Considerando que os eleitos da CDU pautam o seu empenho na trilogia: Trabalho, Honestidade e
Competência, não é certamente á CDU que ira ser apontado pelos Munícipes, como responsável do
não desenvolvimento, mas sim por obstáculos complicados de ultrapassar pela burocracia.
Proponho que a Junta de Freguesia reunida em 04/06/2020 delibere:
1. Solicitar ao Ministério da Administração Interna informação sobre se existem fundos ou linhas de
crédito de apoio para financiamento à construção de edifícios para sede das Juntas de Freguesia.
2. Solicitar à Câmara Municipal de Aljezur informação sobre a sua disponibilidade para financiar a
construção da nova sede para a Junta de Freguesia do Rogil, em que condições e montante.
3. Dar conhecimento desta proposta à Assembleia de Freguesia do Rogil e aos órgãos de
comunicação social.
Rogil, 04 de Junho de 2020
O eleito da CDU na Junta de Freguesia do Rogil.”-----------------------------------------------------------Posta à votação, foi a proposta aprovada com dois votos a favor, senhor tesoureiro e senhor
Presidente, e uma abstenção da senhora Secretária Sandra Silva. -----------------------------------------Ponto três: Cemitério
Maria Martins da Palma: foi presente requerimento número 456, datado de 1/06/2020,
requerendo a autorização para colocação de lápide e construção de murete ou de bordadura no coval
335, fila, talhão nº 5.----------------------------------------------------------------------------------------------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 duas horas e trinta minutos.------------------------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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