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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 04/05/2016  

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 4 de maio de 2016 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 23:00 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. 
ANAFRE: Pagamento de senhas de presença na assembleia municipal aos presidentes da Junta de 
Freguesia em regime de permanência ou de meio tempo. --------------------------------------------------- 
- Prémio Nacional Cândido Moreira para a Autonomia Local. --------------------------------------------- 
- Portugal Economia Social na FIL de 19 a 21 de maio. ----------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Sessão de apresentação da marca Natural.PT. ------------------------------------ 
Arquivo Distrital de Faro: Consulta pública do projeto ASIA no auditório da CCDR Algarve em 
Faro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Convite para sessão de informação sobre dieta mediterrânica. ---------------- 
Direção-Geral das Autarquias Locais: Serviço Nacional de Saúde – artigo 10.º da Lei do 
Orçamento de Estado. Pagamento das Autarquias Locais. -------------------------------------------------- 
- Declaração de remunerações na segurança social direta. Rejeição com erros. -------------------------- 
Alberto Horta: Pedido de sala para ação de formação. ----------------------------------------------------- 
-Seminário Orçamento de Estado 2016 – ficha de inscrição. ------------------------------------------------ 
Pontos de Vista: Convite para uma entrevista para a edição 54 da revista distribuída com o jornal 
Publico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Guarda Nacional Republicana - Portimão: Apresentação de cumprimentos. ------------------------- 
- Ações de sensibilização – faixas de gestão de combustíveis. ---------------------------------------------- 
Portugal Economia Social: Fórum de debate- convite. ----------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre o reencaminhamento de doentes 
algarvios para hospitais de Lisboa e Setúbal. ------------------------------------------------------------------ 
- Assembleia da República aprova projeto de resolução do PCP sobre a promoção da cultura do figo 
da índia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pergunta ao Governo sobre as novas instalações para o Posto Territorial da GNR de Aljezur. ------- 
Município de Aljezur: Foi presente ofício n.º 5385, datado de 14/04/2016 com proposta de quarta 
adenda ao Contrato de Delegação de Competências. --------------------------------------------------------- 
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Na reunião de 06/04/2016 a Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 
(recebida por mail) e remete-la para aprovação da Assembleia de Freguesia. ---------------------------- 
Pontos de Vista: Pedido de entrevista “ O poder local, a qualidade de vida e inovação autárquica”.-  
Liga dos Combatentes: Convite para almoço do 86.º aniversário do núcleo de Lagos da Liga dos 
Combatentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NERA: Sessão de lançamento institucional do projeto internacionalizar + Algarve.--------------------  
União de Freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira: Moção – prospeção e exploração de 
hidrocarbonetos no Algarve.-------------------------------------------------------------------------------------- 
IEFP: Processos CEI/15- Pedidos de documentação. -------------------------------------------------------- 
ADSE: Suspensão do funcionamento das Juntas médicas da ADSE nas secções do Porto, Coimbra, 
Évora e Faro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VMS Segurança Privada, Lda: Apresentação de empresa. ------------------------------------------------ 
Tiago Brito: Apresentação de empresa. ----------------------------------------------------------------------- 
Junta de Freguesia de Bordeira: Convite e divulgação para duas ações de limpeza de praias da 
Freguesia de Bordeira. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luis Guerra: Apresentação de empresa. ---------------------------------------------------------------------- 
Unidade de Saúde Móvel: Apresentação de projeto.--------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, comunicar que está prevista uma unidade móvel para o concelho 
de Aljezur, pelo que, de momento não existe interesse na colaboração. ----------------------------------- 
Vallis Form: Pedido de informação para aluguer de salas de formação.-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, informar que a Junta de Freguesia não tem nenhuma sala que 
reúna as condições para este tipo de formação. --------------------------------------------------------------- 
Associação José Afonso: Pedido de apoio para o projeto 30 ANOS AJA.-------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que não é possível atribuir o apoio solicitado. ------------- 
Moto-Ratos: Pedido de aplicação de herbicida e colocação de manilhas junto à sede da associação. 
Foi deliberado, por unanimidade, deferir o pedido. ----------------------------------------------------------- 
Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano: Pedido de apoio logístico 
e financeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, ceder o espaço e atribuir um subsídio no valor de €400,00. -------- 
Oportunidade Concreta: Pedido de apoio – apresentação de projeto e materiais. ---------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que não é possível atribuir o apoio solicitado. ------------- 
Ponto três: Mapa de férias 
Foi deliberado por unanimidade, aprovar o mapa de férias para o ano de 2016, o qual ficará afixado 
nos serviços administrativos até ao final do ano. -------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Donativo: Para cumprimento da alínea a) do número dois do artigo nono da Lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, Junta deliberou, por 
unanimidade, submeter ao Órgão deliberativo, para ratificação, o donativo recebido pela Junta de 
Freguesia em 12/04/2016, no valor de cento e cinquenta euros. -------------------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte e nove de abril de dois mil e dezasseis. -- 
Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de areia 
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de areia e verificados os preços, foi deliberado, 
por unanimidade, adjudicar à empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda, o fornecimento de areia 
durante o ano de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de cimento 
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de cimento e verificados os preços, foi 
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Aljucarga – Transportes, Lda, o fornecimento de 
cimento durante o ano de 2016. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Transporte de inertes 
Efetuada consulta de mercado com vista a transporte de inertes e verificados os preços, foi 
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda, o transporte de 
inertes durante o ano de 2016. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Serviços de retroescavadora 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar o senhor José Manuel Martins Rosa com residência em 
Cabeço de Águia, a apresentar proposta do valor/hora, para prestação de retroescavadora durante o 
ano de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto seis: Desporto Recreio e Lazer - Comemorações do XXIII aniversário da freguesia:  
Foi deliberado, por unanimidade comemorar o aniversário da freguesia no dia 19 de Junho de dois 
mil e dezasseis. Inserida nas festividades do dia do aniversário da freguesia, haverá uma atuação 
musical e será oferecido um almoço à população. ------------------------------------------------------------ 
Para atuação musical referida, foi deliberado, por unanimidade, pedir proposta de preços ao 
acordeonista, Eliseu Brás. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto sete: Desporto Recreio e Lazer – Feira anual do Rogil 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento ao acordeonista Marco António, para atuação 
musical no baile da feira, dia vinte e um de agosto, das 21 horas à uma hora do dia seguinte ---------- 
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 três horas. --------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


