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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 02/11/2016  

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 2 de novembro de 2016 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO:22:30 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: Quarta alteração ao PPA do ano de dois mil e dezasseis 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à quarta alteração ao PPA do ano de dois mil e dezasseis, de 
acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em pasta própria. ------------ 
Ponto dois: 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 três: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.--------------------------------------------- 
Rota Vicentina: Caminhadas de Manutenção da Rota Vicentina. ---------------------------------------------------- 
Kónica Minolta: Pedido de reunião. ------------------------------------------------------------------------------------- 
GeoXXI: Eficiência energética em edifícios públicos. ----------------------------------------------------------------- 
AMAL: Vamus – Projeto de mobilidade sustentável do Algarve. ---------------------------------------------------- 
- Portugal Agro 2016 
Ordem dos Engenheiros Técnicos: Concursos de admissão de técnicos superiores na área da engenharia. -- 
Grupo Parlamentar do PCP: - Pergunta ao Governo sobre aplicação da Resolução da Assembleia da 
República nº 61/2016, sobre a conclusão das obras de requalificação da EN 125. --------------------------
Pergunta ao Governo sobre a recusa de informação pela Agência Portuguesa do Ambiente à Associação 
Praia do Monte Clérigo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Pergunta ao Governo sobre as demolições na Praia do Monte Clérigo. -------------------------------------------- 
- Pergunta ao Governo sobre a melhoria dos transportes ferroviários no Algarve. ------------------------ 
Aprovação do PJR 380/XIII – “ propões medidas que contribuam para a diminuição dos custos com 
combustíveis”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Pergunta ao Governo sobre o futuro das oficinas da EMEF de Vila Real de Santo António e dos seus 
trabalhadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autoridade para as Condições do Trabalho: Seminário Programa Portimão 25 de outubro. ------------------ 
Freguesia de Marmelete: Pedido de divulgação da XXIII edição da festa da castanha. ------------------------- 
NEUCE: Apresentação de empresa de tintas e vernizes. -------------------------------------------------------------- 
Noélia Marreiros: Projeto “ Comunidade de aprendizagem”. -------------------------------------------------------- 
Casa da Criança do Rogil: Candidatura à atribuição de apoio da Junta de Freguesia de Rogil para o ano de 
2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Observatório das Comunidades Ciganas: Pedido de informações na identificação de estudos ou 
levantamentos sobre a situação das comunidades ciganas em Portugal. --------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que não temos conhecimento de teses ou publicações nesta 
temática. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tertulia: Solicita autorização para intervenção na ex-Escola Primária de Maria Vinagre e pedido de 
material.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a intervenção na sala e fornecer o material solicitado. -------------- 
Tertulia: Convite para patrocínio na Feira de Natal e Ficha de inscrição para a Feira de Natal. ----------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de setenta e cinco euros. ------------------------ 
NERA: Projeto Agrotur 2017 – Pedido de colaboração. --------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, colaborar no projeto Agrotur 2017. ----------------------------------------------- 
Agrupamento de Escolas de Aljezur: Pedido de castanhas para o dia 11/11/2016, realização de magusto na 
EB1 de Rogil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, oferecer as castanhas para a comemoração do dia de S. Martinho.----------- 
Ponto três: PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
Foi presente o auto de notícia por contraordenação referente a fiscalização realizada por elementos do 
Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, Núcleo de Proteção Ambiental -NPA, em 
Queijeirinha- Rogil, a 11/08/2016, pelas 09,25 horas, relativos a detenção de canídeos com mais de 6 meses 
de idade sem estarem registados e licenciados na Junta de Freguesia. ----------------------------------------------- 
Nos termos do nº 1 do artº. 16 do Decreto-Lei nº314/2003, de 17 de Dezembro, compete à Junta de 
Freguesia a instrução dos processos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Para a instrução e com base na legislação citada e nos termos da alínea p) do nº 1 do artº. 18º da Lei nº 
75/2013, de 12 de Setembro, fica deliberado que o instrutor do processo será a assistente técnico Élia Maria 
João Francisco Santos e o decisor será o Presidente da Junta, Rui Manuel Pires Josué Guerreiro. -------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de outubro de dois mil e dezasseis.----------- 
Ponto dois: Requalificação do Espaço Lúdico/Lazer do Pólo Escolar de Rogil 
Ajuste Directo 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 para a execução 
da empreitada de “Requalificação do Espaço Lúdico/Lazer do Pólo Escolar de Rogil”, em conformidade 
com o caderno de encargos elaborado na Câmara Municipal de Aljezur. -------------------------------------------- 
IV - Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: Após análise do orçamento apresentado pela acordeonista Rita Melo, foi deliberado, por 
unanimidade, contratar a referida acordeonista pelo valor de duzentos e cinquenta euros, para a animação 
musical do convívio de gerações a ter lugar no dia onze de dezembro. ---------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 
pelas vinte duas horas e trinta minutos.------------------------------------------------------------------------------------ 
E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.----------------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


