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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 05/07/2017 

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 5 de julho de 2017 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:00 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: Terceira alteração ao PPA do ano de dois mil e dezassete 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à terceira alteração ao PPA do ano de dois mil e 
dezassete, 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.---------------------------------- 
Maria João Gens: Pedido de confirmação da cedência de espaço no dia 24 de julho. ------------------ 
Grupo Parlamentar do PCP: Apresentação de dois projetos de Lei apresentados pelo PCP na 
Assembleia da República. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Assembleia da República aprova Projeto de Resolução do PCP sobre o Parque natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina. ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Pergunta ao Governo sobre a expansão da Urber a toda a região algarvia  
UNILEO: Informação sobre pedido de credenciais para acesso ao S3CP.-------------------------------- 
EPCA – Estudos, Projetos e Consultoria Ambiental, Lda: Apresentação de produto inovador.----  
Irene Nunes: Pedido de apoio para afixação de cartazes - Rota Vicentina. ------------------------------ 
Rui Paredes: Pedido de material para colecionar. ------------------------------------------------------------ 
Caixa Geral de Aposentações – Informação sobre o pagamento do subsídio de Natal. ---------------- 
Casa da Criança do Rogil: Pedido de mesas e cadeiras. --------------------------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de junho de dois mil e dezassete. -- 
Ponto dois: Pintura EB1 de Rogil – Ajuste direto simplificado 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa Júlio Simões, Lda, a apresentar preços para 
fornecimento de tintas e materiais relacionados, para pintura do edifício da Escola Básica de Rogil.  
Serviços de pintura- Foi deliberado, por unanimidade, convidar o senhor João Carlos Rosa Duarte 
Santos, residente em Malhadais, Lote 9, 2ª fase – 8670-320- Odeceixe a apresentar preços para 
serviços de pintura do edifício da Escola Básica de Rogil. -------------------------------------------------- 
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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, 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 “Reparação do armazém da Junta de Freguesia de Rogil”, em 
conformidade com o caderno de encargos elaborado pela empresa “área d’engenho”. ------------------ 
Ponto quatro: Ajuste direto simplificado – aquisição de tela para outdoor 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa PrimeDigital Unipessoal, Lda a apresentar 
preços para uma tela com impressão digital para outdoor vulcanizada com ilhoses, medidas 
600x300cm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III - Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: Animação de Rua 
Roberto Bernardino: Foi presente mail datado de 20/06/2017 apresentando proposta para atuação 
musical em Maria Vinagre, dia 25/08/2017. O valor apresentado é de €290,00 (duzentos e noventa 
euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------- 
Ricardo Laginha: Foi presente mail datado de 19/06/2017 apresentando proposta para atuação 
musical em Rogil, no baile da feira, dia 20/08/2017, das 21 horas à uma hora do dia seguinte. O 
valor apresentado é de €300,00 (trezentos euros).------------------------------------------------------------- 
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 ----------------------------------------------- 
Paulo Viana: Foi presente mail datado de 27/06/2017 apresentando proposta para atuação musical 
em Rogil, dia 26/07/2017. O valor apresentado é de €320,00 (trezentos e vinte euros).----------------- 
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 ----------------------------------------------- 
Ponto dois: Programa “Entrelaçar”:- Como parceira do programa “Entrelaçar”, a Junta de 
Freguesia de Rogil, deliberou por unanimidade, oferecer um lanche para o convívio da peça de 
teatro “ Povo que Canta” no dia 07/07/2017na sede do Grupo Recreativo Folclórico Amador do 
Rogil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e duas  horas. ------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


