Reunião de 05-08-2021

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL
Ata da reunião ordinária de 5/08/2021
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil
DATA: 5 de agosto de 2021
INÍCIO: 20:00 horas
ENCERRAMENTO: 22:45 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.
Comissão Nacional de Eleições: Convocatória para a reunião de escolha dos membros de mesa.---Direção-Geral de Alimentação e Veterinária: Informação sobre a Campanha de Vacinação
Antirrábica, de Identificação Eletrónica e de Controlo de outras Zoonoses.------------------------------Sérgio Miguel da Conceição de Jesus: Pedido de autorização para transladação de
cadáver/ossadas da sepultura temporária de Ilda Maria Diogo, talhão 5, campa/ossário 296 para
imumação em Coval no Cemitério Municipal de Rogil.-----------------------------------------------------Sérgio Miguel da Conceição de Jesus: Pedido de autorização para concessão, por alvará, do
direito de ocupação permanente do terreno com 2 m2, correspondente ao coval nº60, fila, talhão 1,
destinado a sepultura perpétua.----------------------------------------------------------------------------------CCDR Algarve: Informação sobre a elaboração do Plano Estratégico da CCDR Algarve.------------CCDR Algarve: Informação sobre a elaboração do Plano Estratégico da CCDR Algarve.
Auscultação dos “stakeholders” externos.---------------------------------------------------------------------Rodrigo Ferreira: Solicitação de colocação de sinalização e lombas na Estrada do Carrascalinho.-Tertúlia Associação Socio-cultural: Relatório Programa Entrelaçar do mês de junho de 2021.-----Direção de Serviços Partilhados de Finanças: Informações sobre a Fatura Eletrónica – Novas
Funcionalidades do Portal FE-AP.------------------------------------------------------------------------------Engivillart: Informação sobre a Prestação de Serviços “Elaboração do Projeto do Edifício Sede da
Junta de Freguesia de Rogil”.------------------------------------------------------------------------------------Equipas Essilor e Luxottica: Divulgação do Programa Together for Vision.---------------------------LocalGest: Informação sobrea gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e seus titulares.----INE: Informação sobre os Resultados Preliminares – Censos 2021.--------------------------------------Earth Consulters: Informação sobre formação de segurança, trabalhos em altura, montagem,
desmontagem e utilização de andaimes.-----------------------------------------------------------------------ANAFRE: Oficio Circular – Tribunal de Contas.------------------------------------------------------------Página nº1
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Município de Aljezur: Averbamento em Alvará de concessão de sepultura perpétua – Coval nº7 –
Cemitério Municipal de Rogil.----------------------------------------------------------------------------------SGMAI: Informação sobre a Suspensão do Recenseamento Eleitoral – Eleições dos Titulares dos
Órgãos das Autarquias Locais.----------------------------------------------------------------------------------Direção-Geral do Património Cultural: Convite à participação nas Jornadas Europeias do
Património 2021 – Património Inclusivo e Diversificado.---------------------------------------------------João Alcobia: Informação sobre abatimento de pavimento numa rua calcetada do Rogil.-------------SWColor Aljezur: Apresentação de proposta de preços para aquisição de tintas para pavimento.--HeForShe Algarve: Pedido de colaboração – Promoção da Iguadade de Género – Pobreza
Menstrual.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, marcar uma reunião com a empresa HeForShe Algarve.------------Instituto dos Registos e do Notariado: Pedido de colaboração na divulgação da medida de
Renovação Automática do Cartão de Cidadão.---------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, promover a divulgação da medida apresentada.----------------------Grupo Recreativo Folclórico Amador do Rogil: Programa de Apoio à Ação Cultura – atribuição
de subsídio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Recreativo Folclórico Amador do Rogil: Apoio ao festival de cinema.-----------------------Foi deliberado, por unanimidade, transferir o valor de 300,00€, conforme deliberação de 4-03-2021.
Gestão Financeira
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia trinta de julho de dois mil e vinte e um.------------Ponto dois: quarta alteração orçamental da despesa e primeira alteração ao PPI- Orçamento
do ano de dois mil e vinte um
Foi deliberado por unanimidade, proceder à quarta alteração orçamental e primeira alteração ao PPI,
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: Procedimento por Ajuste Direto para “Aquisição de uma Viatura Usada Nissan
4x4” – Ajuste Direto N.º 01/2021
A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, aprovar proposta de adjudicação, após análise da
proposta relativa ao procedimento acima identificado e adjudicar à empresa Ricardo Campos –
Comércio e Reparação Automóvel, Unipessoal Lda., com sede na Urbanização dos Malhadais,
lote 32 – 2ª fase, 8670-320 Odeceixe, pelo valor de 11.382,11 € (onze mil, trezentos e oitenta e dois
euros e onze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, perfazendo um montante total de
despesa de 14.00,00 € (catorze mil euros), com o prazo de execução de 60 dias.
Haverá lugar a contrato escrito, tendo sido presente a minuta do contrato, a qual foi aprovada por
unanimidade para envio à firma adjudicatária. ---------------------------------------------------------------Nos termos da Lei número setenta e cinco barra dois mil treze, de doze de setembro e do n.º 3, do
artigo 106.º do CCP, foi deliberado por unanimidade, delegar no senhor Presidente da Junta, Elieser
João Candeias, poderes para a celebração do contrato e demais atos relacionados com o
procedimento em causa. ------------- ---------------------------------------------------------------------------Deverá ser solicitado ao concorrente os documentos de habilitação, nomeadamente: ------------------a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II do CCP; --------------------------------b) Documentos comprovativos de que não se encontra em nenhuma das situações previstas nas
alíneas b), d), e) e h) do nº1 do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos, conforme estipulado
na alínea b) do nº 1 do artigo 81º do referido Código;------------------------------------------------------c) Registo Criminal da entidade bem como dos titulares dos seus órgãos sociais de administração,
direção ou gerência que comprove que o adjudicatário não incorre nos impedimentos indicados nas
alíneas b) e h) do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos, devendo constar no fim a que se
destina: Contratação Pública – Código dos Contratos Públicos;--------------------------------------------- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------Página nº2
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Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado - Material de Pintura de Pavimentos
Com base na consulta de mercado efetuada, foi pelo senhor Presidente da Junta, apresentada
proposta, para aquisição de 4 latas de tinta acrílica para marcação de pavimento, cor branca, de 20
litros e 1 lata de tinta acrílica para marcação de pavimento, cor amarelo, de 20 litros, à empresa
SWCOLOR Aljezur – Marcal e Couto Lda.-------------------------------------------------------------------Após a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------Deverá ser solicitado à 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: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Compressor com Kit de pintura
Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de compressor com kit pintura e verificados os
preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Fertizur – Comércio Serv. Agro Amb.
e Jard. Unipessoal, Lda, com sede na Rua dos Bombeitos Lote F1, 8670-084 Aljezur, Contribuinte
número 507230230, a aquisição de compressor de 24 litros 2HP FIAC e Kit de pintura para o
compressor Mac Power.------------------------------------------------------------------------------------------Deverá ser solicitado à concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------Ponto seis: Material de Pintura – Pagamento de Fatura
SWCOLOR Aljezur – Marcal e Couto Lda: Foi deliberado por unanimidade, proceder ao
pagamento da fatura nº FTN/1 / 269, de 26-07-2021, no valor de 3.199,09€. ---------------------------Ponto sete: Construção de Gavetões no Cemitério Municipal de Rogil - Pedido de reforço de
verba
Na sequência da verba aprovada na oitava adenda ao Contrato Delegação de Competências, no
valor de 20.000€, para construção de gavetões no cemitério municipal de Rogil, foi deliberado, por
unanimidade, solicitar o reforço da verba em 17.000€, acrescendo o IVA na taxa em vigor. ---------O pedido de reforço tem por base a estimativa apresentada para a construção de 54 gavetões, com
orçamento previsto de 37.000€, acrescido de IVA à taxa em vigor.---------------------------------------II – Proteção do meio ambiente - cemitérios
Ponto um: Sérgio Miguel da Conceição de Jesus: foi presente requerimento número 236, datado
de 14/07/2021, requerendo autorização para concessão, por alvará, do direito de ocupação
permanente de terreno com 2 m2, correspondente ao coval nº 60, fila, talhão 1, destinado a sepultura
perpétua.------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelo requerente.-----------------------------Ponto dois: Sérgio Miguel da Conceição de Jesus: foi presente requerimento número 232, datado
de 08/07/2021, requerendo a autorização para transladação de ossadas de Ilda Maria Diogo, da
sepultura temporária 296, talhão 5, para inumação no coval nº 60, talhão 1, no cemitério municipal
de Rogil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelo requerente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, pelas vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos.----------------------------------------------E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------PRESIDENTE___________________________________________________________________
SECRETÁRIO___________________________________________________________________
TESOUREIRO __________________________________________________________________

Página nº3

