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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião extraordinária de 31/05/2017  

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 31 de maio de 2017 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 23:30 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:  
Ponto dois: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de maio. 
Direção-Geral das Autarquias Locais: Recolha de informação sobre vencimentos e avaliação.----- 
GeoXXI: 3º. Aviso - Linha de apoio à valorização turística do interior e turismo acessível. ---------- 
Carlos Rocha: Projeto loteamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
MYID Publicidade, Lda: Dia Mundial da Criança. --------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Transferência de verba. Contrato Delegação de Competências. --------------- 
Acin iCloud Solutions: Resolução do conselho de Ministros n.º 51/2017. Apresentação de 
Software de gestão documental. --------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre atrasos e supressão de comboios na linha 
Algarve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GNR CT Faro - SEPNA: Formação de detentores de cães perigosos e potencialmente perigosos – 
Portaria nº 317/2015, de 30 de setembro. ---------------------------------------------------------------------- 
IEFP: Processos CEI E CEI+.------------------------------------------------------------------------------------ 
Sara Filipa Araújo: Pedido de colaboração sobre o perfil de visitante do norte de Portugal.  
Administração Eleitoral: Eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais. Suspensão do RE 
a 2 de agosto de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rota Vicentina: Acesso Wi-fi na Rota Vicentina. ----------------------------------------------------------- 
Romano de Castro: Pedido de cedência de sala. ------------------------------------------------------------- 
Filipa Cortez Fonseca-IEFP: Divulgação de ação de formação. ------------------------------------------ 
Cooperativa Agrícola do concelho de Monchique: Sessão de informação. ---------------------------- 
ISCSP: Colaboração na pesquisa “ Serviço Social, campos de atuação e identidades profissionais”.  
Associação Cultural do Algarve: Agenda Cultural 
Ponto três: Cemitério 
Diosália Maria Manuela Marreiros Mourinho: foi presente requerimento número 209, datado de 
30/05/2017, requerendo licença para construção de murete e colocação de lápide na sepultura 
perpétua 47, talhão 1 no cemitério de Rogil.------------------------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------ 
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Mário de Jesus Esteves: inumação em gavetão número dez: - foi ratificado o despacho do senhor 
Presidente da Junta do dia 27/05/2017, referente à concessão do gavetão número dez. ----------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Município de Aljezur: Foi presente ofício número 8337, datado de 15/05/2017 com 
proposta de sexta adenda ao Contrato de Delegação de Competências. ----------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remete-la para aprovação da Assembleia de 
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Município de Aljezur: Pedido de ocupação de banca no Mercado Municipal de Rogil 
por Neuza Rosa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 3º do Regulamento dos Mercados Municipais do Município de Aljezur, os 
mercados destinam-se à venda de hortaliças, legumes, frutas, carne, peixe, criação, flores e, em 
geral, de quaisquer géneros alimentícios, pelo que o solicitado pela requerente não se enquadra no 
mencionado no regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
No sentido de dinamizar o Mercado Municipal de Rogil, a Junta de Freguesia poderá propor a 
realização de uma hasta pública, para concessão da banca que se encontra livre, de acordo com as 
condições físicas e respeitando o regulamento, podendo a requerente concorrer, mas sempre para o 
tipo de produtos previstos em regulamento. ------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar Carlos Alberto Coelho com residência em Rua 
Brigadeiro Costa Franco, Lote 4, Apartado 701- 8600-533 Lagos, a apresentar proposta para a 
execução da empreitada de “Pavimentação em Calçada da Rua da Escola e da Rua dos 
Carpinteiros – Maria Vinagre”, em conformidade com o caderno de encargos elaborado na 
Câmara Municipal de Aljezur. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Ajuste Direto Simplificado - Aquisição de calçada  
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa “Socalçadas”, a apresentar proposta para 
fornecimento de calçada. (141,60 toneladas de calçada grossa e 21,80m2 de calçada miúda). --------- 
Ajuste Direto Simplificado - Aquisição de lancil 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa “Aljucarga-Transportes, Lda”, a apresentar 
proposta para fornecimento de 40 metros de lancil. (12x25x1000). ---------------------------------------- 
Ajuste Direto Simplificado – Aquisição equipamento administrativo 
Com vista a eventual aquisição de equipamento administrativo, foi deliberado por unanimidade, 
convidar a empresa “Contecnicasul,Lda”, a apresentar preços do seguinte equipamento: ------------- 
Duas secretárias, 40 cadeiras, um módulo de gavetas com chave e dois armários em PVC. ------------ 
Ajuste Direto Simplificado – Serviços de consultoria 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa “FREGPRIME – Consultoria para Freguesias, 
Lda” a apresentar preços para elaboração do Regulamento Interno da Junta e Regulamento de 
licenciamento de atividades diversas. ------------------------------------------------------------------------ 
Ajuste Direto Simplificado - Sessões de cinema 
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta de “La Boite Carrée” , cinema ambulante, com 
sede em 6 rue Perrault,44000 Nantes-França, para a realização de duas sessões de cinema (1 de 
agosto – Maria Vinagre: 14.15, Kenan Subasi; 2de agosto – Rogil: Nosztalgia, Vanessa Malheiros, 
Wayner Tristão) no valor de 280,00€. -------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



Reunião de 31-05-2017 

Página nº3 

 
 
III - Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: Comemorações do XXIV aniversário da freguesia:  
Rita Melo: Foi presente mail datado de 30/05/2017 apresentando proposta para atuação na Festa de 
Aniversário da Freguesia. O valor apresentado é de €250,00 (duzentos e cinquenta 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. -------------- 
Ponto dois – Feira anual do Rogil 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento ao acordeonista Ricardo Laginha, para 
atuação musical no baile da feira, dia vinte 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 ----------------------------------------------- 
Ponto três – Animação de Rua - Rogil 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento ao acordeonista Paula Viana, para atuação 
musical no dia vinte e seis de julho, das 21 horas à uma hora do dia seguinte, no Largo 1º de Maio- 
Rogil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 trinta minutos. ------------------------------------------------------------- 
E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------- 
 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


