Reunião de 03-12-2021

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 03/12/2021
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 03 de dezembro de 2021
INÍCIO: 20:30 horas
ENCERRAMENTO: 22:00 horas
PRESENÇAS: Jorge Manuel Pacheco, Presidente, José Pedro Silva Oliveira, Secretário e Maria
Julieta Sotero Alves da Silva Tesoureira. --------------------------------------------------------------------Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos membros da Junta, o
senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas vinte horas e trinta minutos. --------------------------

Período de Antes da Ordem do Dia
UM – Assuntos Gerais de Interesse da Freguesia: – Assuntos gerais do interesse da Freguesia. ------

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 de 05-11-2021, que foi
aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. ----------------------Ponto dois: Correspondência
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.
DGAL:– Campanha de prevenção e combate à violência. -------------------------------------------------- Prémio Autárquico «Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses – Holocausto,
valores universais, humanismo e justiça» Edição 2021/2022
LocalGEST,Lda: Informação sobre a Declaração Única de Rendimentos, Património, Interesses,
Incompatibilidades e Impedimentos dos titulares de cargos políticos -------------------------------------Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Ofício de
Agradecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Beneficiários do Mira: Ofício Circular nº 4/2021. -------------------------------------O Avô Cantigas: “Apresentação do seu trabalho “ O SALSIFRÉ DAS GALINHAS”. ---------------IEFP: Medida Contrato Emprego-Inserção – Informação sobre o processo IDs 138782 e
1387821. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tertúlia Associação Socio-Cultural – Aljezur: Informação sobre a realização e cancelamento da
Feira de Natal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Relatório mensal dos meses de outubro e novembro. ------------------------------------------------------Anafre: Direito das Freguesias cartaz definitivo.------------------------------------------------------------Anafre: Apoio na terceira fase de vacinação CoVID 19.---------------------------------------------------Anafre: Ação de Formação Inicial para novos eleitos locais das freguesias.-----------------------------Anafre: V Encontro de Autarcas do Algarve -04 de dezembro.--------------------------------------------Anafre: Campanha Solidária de Livros e Material Escolar e de Saúde.----------------------------------Anafre: Obrigações Declarativas_Lei nº 52-2019, de 31 de Julho.----------------------------------------Anafre: Início da ação de sensibilização da população para o risco da Diabetes Tipo 2.---------------Porforma Consultores: Proposta de Formação. ------------------------------------------------------------Sara Gonçalves: O que podemos fazer mais pelos nossos seniores da nossa Freguesia?--------------HonorarKonsul der Bundesrepublik Deutschland Lagos: Convite – Cerimónia Anual em
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Município de Aljezur: Exposição 10 anos Teia D’ Impulsos | Convite Freguesia do Rogil.----------Município de Aljezur: Projeto “ACASA” CLDS4G – Pedido de alterações. ---------------------------DSDR-CCDR Algarve: Pedido de colaboração – Questionário sobre eficiência energética dos
edifícios públicos municipais.-----------------------------------------------------------------------------------Fresoft: Informações sobre o ERP FRESOFT.---------------------------------------------------------------Constrangimentos técnicos sobre o envio de Faturas referentes ao mês de Outubro. -------------------Liga Portuguesa Contra o CANCRO – Grupo de Apoio de Faro: Movimento Novembro Azul.-FREGAL – Freguesias: Obrigações Declarativas | Lei 52/2019. ----------------------------------------António lourengo Vicente: DL 93/2021 de 9/11, Subsidio de risco.-------------------------------------ADPHA: Conferência- O Foral de Aljezur. ------------------------------------------------------------------Cristina Fernandes Costa: Pedido de Caixa Postal e/ou atribuição de nº de porta. -------------------Tribunal de Contas: Contas de Gerência – ano 2021. -----------------------------------------------------SNTCT – Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações: Inquérito
SNTCT a Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias sobre Serviços Prestados pelos CTT aos
Cidadãos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------SGMAI – Ministério da Administração Interna: Eleição para a Assembleia da República -30 de
janeiro de 2022 - Suspensão do Recenseamento Eleitoral.--------------------------------------------------– Ministério da Administração Interna: Composição das Comissões Recenseadoras no Território
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cidália Pinto: Agente Executivo – Pedido de Informação sobre Residência----------------------------Município de Aljezur: Campanha de Natal “Aliados no Natal”.-------------------------------------------PECOL: Orçamento de botas e sapatos de segurança. ------------------------------------------------------CLS- BRANDS: Consulta de mercado – Vestuário.---------------------------------------------------------Anabela Gonçalves-Postal: Proposta para publicação de mensagem de Natal. ------------------------Delfim Custódio de Jesus: Orçamento de Pneus -INT 1/248.---------------------------------------------Marisa Tatiana Pereira Rodrigues: Proposta Refidelização GCP: Desconto de 20% na
mensalidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia trinta de novembro de dois mil e vinte e um.------Ponto dois: Oitava alteração orçamental da despesa - Orçamento do ano de dois mil e vinte
um
Foi deliberado por unanimidade, proceder à oitava alteração orçamental do ano de dois mil e vinte
um, de acordo com o estatuído no SNC-AP, cujos documentos se encontram arquivados em pasta
própria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Emissão de atestados
A Junta tomou conhecimento dos atestados emitidos no período de 01-11-2021 a 30-11-2021. -----Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado
Delfim Custódio de Jesus: Efetuada consulta de mercado com vista ao fornecimento de 4 pneus
para o Trator Fiat e verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a Delfim
Custódio de Jesus a colocação dos mesmos, no valor de 2445,24 € (dois mil, quatrocentos e
quarenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos). -----------------------------------------------------------Ponto cinco: Ajuste direto simplificado
Neosinal, Lda: Efetuada consulta de mercado com vista ao fornecimento de 352 placas para
marcação de sepulturas e verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à
empresa Neosinal, Lda o fornecimento das placas, no valor de 1.236,80€ (mil duzentos e trinta e
seis euros e oitenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------Ponto seis: Ajuste direto simplificado
Altice Empresas: Foi deliberado, por unanimidade, renovar a fidelização de serviço de
comunicações, Global Connect Pack, com o valor mensal de 85,00€.-------------------------------------Ponto sete: Ajuste direto simplificado
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Correio de Lagos - JL Unipessoal, Lda: Foi deliberado, por unanimidade, adquirir um serviço de
publicidade com a inserção de uma mensagem de Boas Festas no Jornal Correio de Lagos, no valor
de 50,00€ (cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------II – Funções Sociais: Evangelisto Maria
Foi realizada uma visita à habitação do Senhor Evangelisto Maria pela Santa Casa da Misericórdia
de Aljezur, tendo estado no local a Assistente Social e a Responsável da Direção. A Junta de
Freguesia de Rogil acompanhou a situação tendo alertado sobre as más condições de habitação dos
idosos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e duas horas.-------------------------------------------------------------------------------E eu, José Pedro Silva Oliveira, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.-------------________________________________________________________________________________
PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________
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