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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 02/08/2017 

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 2 de agosto de 2017 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 21:00 horas 
PRESENÇAS: Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, Presidente, Elieser João Candeias, Secretário e 
Cláudia Margarida Lucas da Rosa, 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.---------------------------------- 
Tertulia Associação Socio-Cultural: Festa do Livro em Odeceixe. -------------------------------------- 
IPDL Faro: Voluntariado Jovem na floresta. ----------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Ano europeu do património cultural. ------------------------------------------------------------- 
-Freguesias pela eficiência energética. ------------------------------------------------------------------------- 
Estradas de Portugal: Informação sobre reclamação. ------------------------------------------------------ 
Administração Central do Sistema de Saúde: Método de capitação com efeitos a partir de julho 
de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IEFP: Informação sobre o Processo 083/CEI/17. ------------------------------------------------------------ 
- Apresentação de utentes para o processo 070/CEI/17. -----------------------------------------------------
- Apresentação de utentes para o processo 083/CEI/17. -----------------------------------------------------
Planeta informático: Formação financiada a desenvolver na freguesia de Rogil. ---------------------- 
Comunicação e Protocolo: Curso Intensivo de comunicação política eleitoral e autárquica. --------- 
Associação Vicentina: Sessão de divulgação “ Incentivos às atividades económicas de base local” 
Aljezur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Direção-Geral das Autarquias Locais: Levantamento de vínculos dos precários na administração 
local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre a valorização do Castelo de Aljezur. ----- 
- Pergunta ao Governo sobre a continuação dos trabalhos arqueológicos no Ribat da Arrifana e 
musealização do espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Resposta do Governo sobre a expansão da Urber a toda a região algarvia. ------------------------------ 
Janelas do Alentejo: Informação sobre a rota vinhateira dos aromas.------------------------------------ 
Município de Aljezur – Pedido de parecer sobre encerramento de um troço de caminho público. ---
Foi deliberado, por maioria, com a abstenção do secretário, Elieser João Candeias, emitir um 
parecer condicionado à anuência dos proprietários dos terrenos confinantes, uma vez que a 
alternativa ao caminho público que a requerente pretende encerrar não aparenta ser a melhor opção, 
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tendo em conta que o caminho alternativo quando liga à estrada faz uma curva e o proprietário do 
terreno confinante terá que ceder terreno para que o caminho ofereça condições de circulação em 
segurança. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Associação de Defesa do património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Foi presente ofício 
datado de 20/07/2017, solicitando apoio para o congresso internacional “ Misticismo na Magreb e 
Al-Andaluz” a ter lugar em Aljezur nos dias 7 e 8 de outubro do corrente ano. -------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de €350,00 (trezentos e cinquenta 
euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: José Maria Duarte: inumação em gavetão número quinze: - foi ratificado o despacho 
do senhor Presidente da Junta do dia 7/07/2017, referente à concessão do gavetão número quinze. -- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de julho de dois mil e dezassete. -- 
Ponto dois: Pintura EB1 de Rogil – Ajuste direto simplificado 
João Carlos Rosa Duarte Santos: Foi presente mail apresentando proposta para a execução de 
pintura do edifício da EB1 de Rogil e, verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, 
adjudicar o serviço de pintura a João Carlos Rosa Duarte Santos, em Malhadais, Lote 9, 2ª fase – 
8670-320- Odeceixe, no valor €4.600,00 (quatro mil e seiscentos euros), com isenção de IVA, ao 
abrigo do artigo 53.º regime especial de isenção. ------------------------------------------------------------- 
Deverá ser solicitado os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. --------------  
Fornecimento de tintas: Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma Júlio Simões, Lda, o 
fornecimento de tintas e materiais relacionados, para pintura do edifício da EB1 de Rogil, no valor 
de €1.824,89, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------- 
Deverá ser solicitado os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
Ponto três: Reparação do armazém da Junta de Freguesia de Rogil 
Ajuste Direto nos termos da alínea a) do artº. 19.º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
DL nº. 18/2008, de 29 Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei Nº.278/2009, de 02 de 
Outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, retirar este assunto da ordem do dia. ----------------------------------- 
Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Reparação de instalações 
Frank Lehmann – Ideias em Madeira, Lda Lda: Foi deliberado, por unanimidade, retirar este 
assunto da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Serviços de consultoria 
Foi deliberado, por unanimidade, retirar este assunto da ordem do dia. ----------------------------------- 
PRIMEDIGITAL Unipessoal, Lda: Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar o fornecimento de 
uma tela com impressão digital para outdoor no valor de €216,00, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deverá ser solicitado os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
Ponto seis: Ajuste direto simplificado 
Aquisição de Mobiliário Urbano diverso e de Equipamentos vocacionados para Lazer, 
Desporto e Recreio – Parcela 22 do Loteamento do Rogil 
Ajuste Direto nos termos da alínea a) do artº. 19.º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
DL nº. 18/2008, de 29 Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei Nº.278/2009, de 02 de 
Outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a firma, SOINCA – Sociedade Industrial de Cucujães, 

S.A, Edifício Rainha – Piso 1 – Loja 3 C, 3720-232 Oliveira de Azeméis, a apresentar proposta 
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para a execução da empreitada de “Fornecimento e Montagem de Mobiliário Urbano no Parque 
de Merendas do Rogil - Parcela 22 do Loteamento do Rogil”, em conformidade com o caderno 
de encargos elaborado na Câmara Municipal de Aljezur. ---------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar Carlos Alberto Coelho com residência em Rua 
Brigadeiro Costa Franco, Lote 4, Apartado 701- 8600-533 Lagos, a apresentar proposta para a 
execução da empreitada de “Pavimentação em Calçada do Recinto do Parque de Merendas do 
Rogil – Parcela 22 do Loteamento do Rogil”, em conformidade com o caderno de encargos 
elaborado na Câmara Municipal de Aljezur. ------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a firma, Armindo & Pereira - Construções, Lda, com 
sede em Urbanização Vale da Telha, Setor D – Lote 213, 8670-156 Aljezur, a apresentar proposta 
para a execução da empreitada de “Delimitação do Recinto do Parque de Merendas do Rogil - 
Parcela 22 do Loteamento do Rogil ”, em conformidade com o caderno de encargos elaborado na 
Câmara Municipal de Aljezur. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar José Vitorino Oliveira Nobre com sede em Cabeço de 
Águia, Rogil, a apresentar proposta para fornecimento de quatro árvores “Ficus Nitida com altura 
aproximada de 1,60 cm, para plantar no “Recinto do Parque de Merendas do Rogil - Parcela 22 
do Loteamento do Rogil ”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
II - Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: Animação de Rua 
Luis Loução: Foi presente mail datado de 31/07/2017 apresentando proposta para atuação musical 
em Rogil, dia 16/08/2017. O valor apresentado é de €1.700,00 (mil e setecentos euros), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta apresentada. ------------------------------------------ 
Deverá ser solicitado os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
Foi ainda deliberado informar a GNR de Odeceixe da animação musical e do corte da rua junto ao 
café “3Arquinhos”, das 21 horas à uma hora do dia seguinte ----------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e uma horas. -------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


