Reunião de 01-07-2021

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 1/07/2021
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 1 de julho de 2021
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 22:30 horas
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária e
Neuza Alexandra Silva Rosa, Tesoureira. --------------------------------------------------------------------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
Administração Geral
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.
Ana Simões: Apresentação do livro “200 Plantas do SW Alentejano & Costa Vicentina”.------------Instituto Nacional de Estatística: Informação sobre a conclusão dos trabalhos Censitários –
Censos 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------SWColor Aljezur: Resposta à consulta de mercado relativa à aquisição de tintas, primários e
esmalte para ferro.-------------------------------------------------------------------------------------------------SMAI: Inscrição no Recenseamento Eleitoral de Cidadãos Nacionais do Reino Unido Residentes
em Portugal--------------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Aljezur: Informação sobre permuta de covais entre cemitério de Aljezur e o de
Rogil.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lénia Branco: Averbamento de campa perpétua.------------------------------------------------------------Tertúlia Associação Socio-Cultural Aljezur: Relatório do projeto Entrelaçar do mês de maio.-----AMI: Pedido de apoio.-------------------------------------------------------------------------------------------Manuel José Maria Custódio: Pedido de autorização para colocação de lápide no coval 346 e
pedido de concessão de gavetão para ossadas. ---------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.-----------------------------Direção-Geral do Património Cultural: Convite à participação nas Jornadas Europeias do
Património 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------Gestão Financeira
Ponto um: Ajuste Direto Simplificado para “Aquisição de Produtos de Pintura” –
Conservação e manutenção do cemitério
Com base na consulta de mercado efetuada, foi pelo senhor Presidente da Junta, apresentada
proposta, para aquisição de produtos de pintura à empresa SW Color Aljezur.--------------------------Após votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------Deverá ser solicitado ao concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------Página nº1
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- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------Ponto dois: Abertura de procedimento por Ajuste Direto para “Aquisição de uma Viatura
Usada Nissan 4x4” – Ajuste Direto N.º 01/2021
Foi pelo senhor Presidente da Junta, apresentada proposta, para aquisição de Aquisição de uma
Viatura Usada Nissan 4x4, cujo procedimento será a “ajuste direto”. ---------------------------------Após votação, a proposta e peças do procedimento foram aprovados por unanimidade. ---------------Ponto três: Projeto do Edifício Sede da Junta de Freguesia – Pagamento de Fatura
Foi deliberado por unanimidade, proceder ao pagamento da fatura nº 2100/000070, de 18-06-2021,
no valor de 10.879,04€. ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: AMI - Pedido de apoio
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 30€ para um mês de lanches para
um beneficiário num Centro Porta Amiga.--------------------------------------------------------------------Ponto cinco: aquisição de livros “200 Plantas do SW Alentejano & Costa Vicentina”
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir 10 exemplares no valor de 198,00€. ------------------------II – Proteção do meio ambiente - cemitérios
Ponto um: Manuel José Maria Custódio: foi presente pedido de concessão, por alvará, do direito
à ocupação permanente de um gavetão para ossadas, bem como licença para transladação de
ossadas, coval nº330, talhão 5 para ossário no Cemitério do Rogil.----------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelo requerente.-----------------------------Ponto dois: Permuta de Covais
Município de Aljezur: Em resposta às questões colocadas por parte desta Junta de Freguesia, foi
presente ofício número 5995, datado de 28/06/2021, no qual refere que, mediante o estabelecido no
protocolo de delegação de competências, estabelecido entre o Município de Aljezur e a Freguesia
de Rogil, Capitulo II, cláusula 4ª, deverá ser a Junta de Freguesia de Rogil a emitir os alvarás de
concessão de cada um dos covais. ------------------------------------------------------------------------------No protocolo de delegação de competências, estabelecido entre o Município de Aljezur e a
Freguesia de Rogil, Capitulo II, cláusula 4ª, nada refere sobre permuta de covais, contudo pode
pressupor-se, fazendo a analogia do referido no ponto iii), da alínea a) do nº 1, cláusula 4ª, Capitulo
II do Contrato de Delegação de Competências. --------------------------------------------------------------Assim, foi deliberado, por unanimidade proceder à emissão de alvará que titule a concessão de cada
um dos covais, cujo processo seja a permuta entre o cemitério de Aljezur e o cemitério de Rogil. ---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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