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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 07/12/2016  

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 7 de dezembro de 2016 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:45 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 as atas das reuniões anteriores, que 
foram aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinadas pelos membros presentes. ------------- 
Ponto dois – ORÇAMENTO PPI E PPA PARA 2017 
No uso da competência atribuída pela alínea a) do número um do artigo dezasseis da Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta do Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades mais relevantes da gestão 
da Freguesia e o Orçamento para dois mil e dezassete, de acordo com o preceituado do Pocal e 
submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão deliberativo. --------------------------------------- 
Ponto três – MAPA DE PESSOAL  
Nos termos do artigo cinco, da Lei número doze – A barra dois mil e oito, de vinte sete de 
Fevereiro, a Junta deliberou, por unanimidade, elaborar o mapa de pessoal desta Junta de Freguesia 
para o ano de dois mil e dezassete, e submeter o mesmo à apreciação e votação do Órgão 
deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Parecer genérico para celebração de compromissos plurianuais no âmbito do 
previsto no artigo doze, do DL número cento e vinte e sete barra dois mil e doze, de vinte e um 
de junho, para o ano de dois mil e dezassete – Proposta: - Pelo senhor Presidente da Junta foi 
apresentada a proposta que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
“PROPOSTA 
A realização da despesa, logo na fase do compromisso, com novos projetos de investimento, 

contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira e outros procedimentos de 

aquisição de bens e serviços, que se prolonguem por mais de um ano civil, independentemente da 
sua forma jurídica, estão sujeitos a autorização prévia por parte da Assembleia de Freguesia, isto 
por força do disposto no artº 6º/1-d), da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, também conhecida por 
(LCPA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Admitiu o legislador, que esta autorização prévia, genérica, por parte do Órgão deliberativo, 
possa ser dada quando são aprovados os documentos previsionais da Freguesia, Orçamento e 
Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Ações Mais Relevantes), conforme dispõe o 
artº 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho. -------------------------------------------------------- 
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Tal situação, não dispensa que numa fase posterior, levemos ao conhecimento do Órgão uma 
relação onde estejam elencadas as situações que venham ocorrer, dado que no momento não temos 
presentes quais vão ser. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, face ao exposto, proponho a V.Ex.ªs, que submetam à Assembleia de Freguesia a presente 

proposta de autorização prévia, na medida em que isso nos facilita o processo de contratação, caso 

venha a acontecer a necessidade de aquisição de bens ou serviços cujo encargo se reparta por mais 

de um ano civil.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Junta deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remeter a mesma à Assembleia 
de Freguesia para aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto cinco: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.---------------------------------- 
Grupo de Cantares Fonte Nova: Informação de disponibilidade para animações. --------------------- 
Município de Aljezur: Delegação de competências/Apoios Financeiros 2017. ------------------------- 
Secretariado Mutação: Informação de abertura de candidaturas Eficiência energética nas 
infraestruturas públicas da administração local --------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: 40 anos de poder local democrático: Convenção Nacional. ---------------------------------- 
- Orçamento Participativo Portugal 
Associação Nacional de Municípios Portugueses: 40 anos de poder local democrático: 
Convenção Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECIL PORTUGAL: Informação de alterações na Identidade Institucional Secil.--------------------- 
Ordem dos Engenheiros Técnicos: Programa “Reabilitar para Arrendar” do IHRU – 
Financiamento para a reabilitação de edifícios degradados com vista à colocação no mercado de 
arrendamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Flávia Duarte: Informação que estão a decorrer as candidaturas ao Prémio Nacional Eco-
Freguesias XXI 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Patricia & Serra Contabilidade e Gestão, Lda: Apresentação de empresa especializada em 
contabilidade pública. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kmed: Marcação de exames médicos de aptidão profissional. ---------------------------------------------
ATAM: Ação de formação, 12, 13 e 14 de dezembro em Portimão. --------------------------------------- 
Movimento ContraFogo: Pedido de colaboração. ----------------------------------------------------------- 
Manuel Almeida: Foi presente mail datado de 05/11/2016, solicitando material promocional.------- 
Foi deliberado, por unanimidade, enviar um pin e um emblema. ------------------------------------------- 
Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais: Pedido de colaboração para eventual 
integração de Ilídio dos Santos João. --------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o senhor Ilídio dos Santos João para prestação de trabalho 
comunitário nesta freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Paulo Melo : Foi presente mail datado de 09/11/2016, solicitando material promocional.------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, enviar um pin e um emblema. ------------------------------------------- 
Jornal Algarzur: Foi presente proposta para inserção de mensagem de Natal no referido jornal, 
bem como a divulgação de atividades da Junta ao longo do ano de 2017. O valor da proposta é de 
480,00 (quatrocentos e oitenta euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, aceitar a proposta apresentada. ------------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de novembro de dois mil e dezasseis.  
Ponto dois: Ofertas de Natal 
Foi deliberado por unanimidade, oferecer um cabaz de Natal, aos funcionários e trabalhadores com 
acordos do Centro de Emprego. --------------------------------------------------------------------------------- 
Foi ainda deliberado, por unanimidade, oferecer um lanche à Banda Filarmónica dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur, a qual atuará nesta freguesia, no dia 10 de dezembro. --------------------------- 
Ponto três: Ajuste Direto Simplificado 



Reunião de 07-12-2016 

Página nº3 

Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Inforzur – Material de escritório, Informático 
e Serviços, Lda, o fornecimento de um switch TP-Link 8 portas, no valor de 34,80€, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado 
Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Agroiris – Viveiros, SA, o fornecimento de 
12,80 metros quadrados de relva artificial, no valor de 457,37€, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


