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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 01/03/2018  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 1 de março de 2018 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:30 horas  
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário e 
Emílio José Pacheco Martins, 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 Ata 
Logo de seguida a vogal secretária 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. 
ADSE: Informação sobre os descontos da ADSE.------------------------------------------------------------ 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a pergunta ao Governo relativa à melhoria dos 
serviços de urgência dos hospitais de Faro e de Portimão.--------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a pergunta ao Governo relativa resolução de 
problemas na Escola EBI/JI de Aljezur.------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a pergunta ao Governo relativa às novas 
instalações para a GNR em Aljezur.----------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a pergunta ao Governo relativa à melhoria das 
condições do Hospital de Lagos.--------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a resposta do Governo relativa à suspensão da 
prospeção e pesquisa de petróleo ao largo de Aljezur.--------------------------------------------------------  
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a apresentação de propostas do PCP na 
Assembleia da República sobre mobilidade e transportes na região algarvia.----------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Divulgação de propostas sobre mobilidade e transportes na região 
algarvia apresentadas pelo PCP na Assembleia da República.----------------------------------------------- 
IEFP: Envio de listagem sobre os candidatos para processo de contrato emprego inserção.----------- 
IEFP: Informação sobre a atualização do indexante dos apoios sociais (IAS) em 2018.---------------- 
IEFP: Notificação da decisão de aprovação relativa ao processo nº. 002/CEI+/18 relativa à 
candidatura nº. 1202994 no âmbito da Medida Contrato Emprego – Inserção +.------------------------- 
Aida Afonso: Apresentação de empresa dedicada ao desenvolvimento de processos de 
comunicação na Internet como aplicações móveis, portais, gestão de conteúdos e sistemas cloud.---- 
EDP: Informação sobre atualização de tarifas de acesso às redes 2018.----------------------------------- 
ANAFRE: Informação sobre o Programa SIMPLEX + 2017 – Comunicar ao consumidor.----------- 
ANAFRE: Informação sobre o Projeto Freguesias + Eficientes – Freguesias pela Eficiência 
Energéticas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANAFRE: Pedido de informação sobre a Iniciativa Portugal INCoDe.2030 relativa às boas práticas 
que a junta de freguesia tenha implementado contra a infoexclusão.--------------------------------------- 
Corrida Sempre Mulher: Convite e apoio da Junta de Freguesia de Rogil para a Corrida Sempre 
Mulher a decorrer em Lisboa no dia 15 de Abril de 2018 com a finalidade de angariar fundos para a 
Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com cancro de mama.------------------------------------------ 
Centro Qualifica Escola Secundária Júlio Dantas: Informação sobre os serviços disponibilizados 
por este Centro Qualifica.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Resposta ao pedido de informação sobre sistema de águas residuais de 
Rogil.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Município de Aljezur: Informação sobre apoios financeiros para a Requalificação da cobertura do 
armazém da Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Informação sobre o Contrato de Delegação de Competências.----------------- 
Município de Aljezur: Resposta ao pedido de transporte.--------------------------------------------------- 
Banda Vip: Apresentação dos serviços da banda de música Vip.------------------------------------------ 
Luís Amado: Informação sobre Festival do Rio Pomarão & Mértola.------------------------------------- 
Direção de Finanças de Faro – Div. Planeamento e Coordenação: Informação sobre ações de 
formação sobre IRS 2017 – Modelo 3 (Declaração Eletrónicas).------------------------------------------- 
MYID Publicidade Lda: Apresentação do catálogo de produtos (Cadernos, Porta Canetas, Vaso 
Biodegradável para flores, Yoyo de Madeira, Livro de Colorir, etc.) para o Dia Mundial da Árvore 
2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konica Minolta Business Solutions Portugal: Informação sobre a substituição do equipamento.--- 
Casa da Criança do Rogil: Envio de Plano de Atividades e Orçamento para 2018 no âmbito da 
candidatura à atribuição de apoio da Junta de Freguesia do Rogil para o ano de 2018.------------------ 
APPDA – Algarve: Pedido de donativo com o IRS ou por transferência bancaria.---------------------- 
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Informação sobre 
Ciclo de Conferências “Aljezur, no tempo e na história”, a realizar nas 4 freguesias do concelho.---- 
Suzinda Mendes: Apresentação de serviços e pedido de parceria relativo a formação de artes e 
oficinas intuitivas, criativas e sensoriais e de reciclagem.---------------------------------------------------- 
Direção-Geral das Autarquias Locais: Informação para ser enviada para as Juntas de Freguesia, 
nomeadamente Manual de Apoio à utilização do sistema integrado de informação das autarquias 
locais (SIIAL) área financeira.----------------------------------------------------------------------------------- 
Alexandre Catarino: Apresentação e Proposta de Concerto – “Malino” – Banda de Beja.------------ 
Secil Britas, SA: Apresentação de Proposta de Venda, Declaração(ões) de Desempenho, e 
Certificado CE e CGV.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aljucarga – Transportes, Lda: Proposta para Fornecimento de cimento durante o ano de 2018.---- 
Américo de Jesus & Viegas, Lda.: Proposta de preços para fornecimento de areias com transporte 
para o ano de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Américo de Jesus & Viegas, Lda.: Proposta de preços para prestação de serviços – Transporte de 
Inertes do Estaleiro da Secil Britas, SA para a freguesia do Rogil durante o ano de 2018.-------------- 
Jorge Tomás: Pedido de artigos relacionados com a Freguesia (pins, emblemas e galhardetes).------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de areia 
Efetuada consulta de mercado com vista à 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 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: 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 2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------- 
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Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de cimento 
Efetuada consulta de mercado com vista à 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 2018. --------------------------------------------------------------------------------- 
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 – Aquisição de inertes 
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de inertes e verificados os preços, foi 
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Secil Britas SA o fornecimento de tout-venant, 
brita e pó-de-pedra, sem transporte. ----------------------------------------------------------------------------- 
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 cinco: Oferta de árvores à Escola Primária E.B.1 do Rogil 
Foi deliberado por unanimidade, oferecer duas árvores de fruto à Escola Primária E.B.1 do Rogil no 
âmbito da comemoração do dia da árvore, no dia 21 de março de 2018.----------------------------------- 
IV - Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: Projetos e promoção de recreio e lazer para idosos e jovens 
Páscoa 2018: A exemplo dos anos anteriores, a Junta de Freguesia com a colaboração da Câmara 
Municipal de Aljezur pretende promover um passeio para os residentes recenseados na freguesia de 
Rogil.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, definir o dia 26 de março para uma visita ao Zoomarine, para 
munícipes recenseados na freguesia de Rogil com mais de 60 anos.--------------------------------------- 
O almoço será da responsabilidade dos participantes. -------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Animação Musical na Feira Anual do Rogil 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar o senhor Fernando Pereira a apresentar proposta de 
preços para a animação musical da feira anual do Rogil, a realizar no dia 19 de agosto de 2018.------ 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e duas horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------ 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


