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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 13/06/2017 

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 13 de junho de 2017 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 21:30 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: 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 as atas das reuniões anteriores, que 
foram aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinadas pelos membros presentes. ------------- 
Ponto três: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.---------------------------------- 
Maria João Gens: Informação da data prevista da passagem dos jovens pela freguesia de Rogil.---- 
Direção-Geral das Autarquias Locais: Clarificação relativa aos procedimentos de preparação para 
a entrada em vigor do SNC-AP.---------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Apresentação de projeto de resolução recomendando a construção de 
um matadouro público regional no Algarve. ------------------------------------------------------------------- 
- Pergunta ao Governo sobre o abastecimento de água para fins agrícolas no Algarve. ----------------- 
- Pergunta ao Governo sobre a venda ambulante de fruta fresca nas praias algarvias. ------------------ 
Município de Aljezur: Informação de caducidade do Projeto de Loteamento, processo 1450/2010.  
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de maio de dois mil e dezassete. -- 
Ponto dois: Pavimentação em Calçada da Rua da Escola e da Rua dos Carpinteiros – Maria 
Vinagre 
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, aprovar o projeto de decisão de adjudicação após 
análise da proposta relativa ao procedimento acima identificado e adjudicar a Carlos Alberto 
Coelho com residência em Rua Brigadeiro Costa Franco, Lote 4, Apartado 701- 8600-533 Lagos, 
pelo valor de 6.392,40€ (seis mil trezentos e noventa e dois euros e quarenta cêntimos), e o prazo de 
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execução de 45 dias, a Pavimentação em Calçada da Rua da Escola e da Rua dos Carpinteiros 
em Maria Vinagre. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deverá ser solicitado ao concorrente os documentos de habilitação, nomeadamente: ------------------- 
a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II do CCP; --------------------------------- 
b) Alvará ou título de registo, emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, contendo as 
habilitações adequadas à execução da obra a realizar; ------------------------------------------------------- 
c) Documento comprovativo em como não se encontra na situação prevista na alínea i) do artigo 
cinquenta e cinco do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito 
barra dois mil e oito de vinte e nove de Janeiro (Registo Criminal dos titulares dos órgãos sociais de 
administração, direção ou gerência que se encontrem em efetividade de funções, devendo constar o 
fim a que se destina: Contratação Pública – Código dos Contratos Públicos); ----------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
Ponto três: Pavimentação em Calçada da Rua da Escola e da Rua dos Carpinteiros – Maria 
Vinagre - Aquisição de calçada  
Ajuste Direto nos termos da alínea a) do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
DL nº. 18/2008, de 29 Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de 
Outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, após análise da proposta relativa ao procedimento 
acima identificado adjudicar à empresa “Socalçadas”, o fornecimento de calçada (141,60 toneladas 
de calçada grossa e 21,80m2 de calçada miúda), referente à proposta n.º 0607PE 2017 com 
condição de pagamento a 30 dias. ------------------------------------------------------------------------------- 
Deverá ser solicitado ao concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – instalação elétrica 
Efetuada consulta de mercado com vista a renovação elétrica na Capela do Cemitério de Rogil, e 
verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar o serviço à empresa, Jorge M. R. 
Jesus-Instalações Eléctricas Unipessoal, Lda, no valor de 1.612,41€, acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deverá ser solicitado ao concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e uma horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------ 
E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


