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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

ATA 
 
 
Aos dois dias do mês de abril de dois mil e catorze, no edifício sede desta autarquia, e na sala de 
reuniões, compareceram, para realizar uma reunião ordinária que foi formalmente convocada, os 
seguintes membros da Junta de Freguesia: Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, como Presidente, 
Elieser João Candeias, como Secretário e Cláudia Margarida Lucas da Rosa, como Tesoureiro. ----- 
ABERTURA DA REUNIÃO 
E, sendo vinte horas, estando todos os membros presentes, como já se registou, o senhor Presidente 
declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
I – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Ponto um: APROVAÇÃO DE ACTA  
Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta a acta da reunião anterior, que foi 
inteiramente aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. -------  
Ponto dois: RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte oito de março de dois mil e catorze. ------ 
Ponto três: Correspondência 
ThyssenKrupp: Foi presente contrato de manutenção.------------------------------------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Câmara Municipal de Aljezur: Foi presente ofício número 1401, datado de 10/03/2014, 
solicitando processos de publicidade e ocupação de via pública. ------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Junta informou que os processos já foram devolvidos à Câmara Municipal 
de Aljezur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Algarpirotecnia Unipessoal, Lda: Foi presente ofício datado de 01/03/2014, dando conhecimento 
de variedades de fogo-de-artifício com vista a comemorações do 25 de Abril de 2014.----------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Taipa: Foi presente mail datado de 24/03/2014 com informação sobre aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bombeiros Voluntários de Aljezur: Foi presente mail datado de 20/03/2014, solicitando apoio 
financeiro para a o II Campeonato Regional de Salvamento e Desencarceramento - Algarve e o I 
Campeonato Regional Trauma, a realizar no dia 12/04/2014. ----------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de cem euros. -------------------------- 
Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Foi presente mail datado de 25/03/2014, 
solicitando o empréstimo da máquina de cortar relva. ------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, emprestar a máquina de cortar relva. ----------------------------------- 
AMI: Foi presente ofício número 110/14, de 5 de março solicitando a divulgação de iniciativa. ----- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
DGAI: Foi presente ofício número 2070/2014, datado de 21/03/2014, informando da Eleição para o 
Parlamento Europeu – 25/05/2014 e da suspensão do Recenseamento Eleitoral. ------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Double Shift, Lda: Foi presente ofício apresentado serviços da empresa. -------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Município de Aljezur: Foi presente mail datado de 27/03/2014 sobre o Plano Municipal de 
Emergência e Proteção Civil de Aljezur. ----------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Foi presente mail datado de 27/03/2014 com informação sobre o Mercado 
Municipal de Rogil. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi pelo senhor Presidente da Junta apresentada informação sobre a situação de cobrança no 
Mercado Municipal de Rogil. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Freguesia de Bordeira: Foi presente mail com convite para ação de sensibilidade para a limpeza de 
praias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, agradecer o convite, felicitar a Junta de Freguesia de Bordeira 
pela iniciativa e informar que por compromissos já assumidos não será possível participar. ----------- 
ARS Algarve: Foi presente ofício número 893/14, datado de 24/03/2014, sobre programa nacional 
de vacinação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, colaborar na iniciativa disponibilizando a informação existente 
nos serviços à ARS Algarve. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Pedro Caetano: Foi presente mail datado de 31/03/2014, com proposta de fornecimento de asfalto 
frio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Engenheiro Pedro Santa Rita Magalhães: Projecto de loteamento, Rogil – Foi presente 
informação sobre o valor do projeto de loteamento. ---------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar informação sobre o valor apresentado, uma vez que não 
refere se o IVA está incluído. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: PRESTAÇAO DE CONTAS DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 
De acordo com o preceituado do POCAL, foram examinados, pelo órgão executivo, os documentos 
da Prestação de Contas, relativos ao período que decorreu de um de janeiro a trinta e um de 
dezembro do ano transato, para efeitos de apreciação, discussão e votação, a fim de serem depois 
apresentados à Assembleia de Freguesia, e, sendo caso disso, remessa ao Tribunal de Contas. ------- 
Feita a respetiva análise pelos membros, passou-se à discussão dos documentos de gestão, pelo que 
o senhor presidente determinou que se passasse à votação, tendo-se verificado que os documentos 
da Prestação de Contas foram aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------- 
Face à documentação presente, verificou-se que, no ano de dois mil e treze o movimento 
orçamental acusava de receita o valor de cento e vinte três mil, trezentos e dois euros e oitenta e 
cinco cêntimos, sendo o total dos recebimentos, cento e trinta e seis mil oitocentos e vinte euros e 
vinte dois cêntimos e de despesa o valor de cento e vinte um mil trezentos e noventa e nove euros e 
oito cêntimos, acusando um saldo para o ano de dois mil e catorze, no valor de quinze mil, 
quatrocentos e vinte um euros e catorze cêntimos. ----------------------------------------------------------- 
Na Conta Operações de Tesouraria, verificou-se um valor de entrada de fundos de quarenta e oito 
mil trezentos e vinte nove euros e sessenta cêntimos, com um total de recebimentos no valor de 
cinquenta e cinco mil quinhentos e quinze euros e sessenta e sete cêntimos e, de saídas um montante 
de quarenta e nove mil novecentos e setenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos, acusando um 
saldo para o ano de dois mil e catorze, no valor de cinco mil quinhentos e trinta e sete euros e vinte 
e um cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No uso da competência atribuída pela alínea e) 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 os documentos acima mencionados e submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão 
deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira revisão ao orçamento do ano de dois mil e 
treze, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em pasta 
própria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, Junta deliberou, por unanimidade, 
aprovar os documentos acima mencionados e submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão 
deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II – FUNÇÕES GERAIS 
Ponto um: Ajuste Direto Simplificado  
Reparação do automatisto do portão do Cemitério de Rogil: Pelo senhor Presidente da Junta foi 
dado conhecimento do valor do fornecimento e montagem de duas baterias no automatismo do 
portão do cemitério. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 
INERTES, SEM TRANSPORTE, DURANTE O ANO DOIS MIL E CATORZE 
No cumprimento do disposto do art. 125.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 
02 de Outubro, foi pelo executivo analisada a proposta relativa ao procedimento acima 
identificado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neste sentido e no cumprimento das disposições legais inerentes a este procedimento, a junta 
enviou convite à firma Secil Britas, S.A. ----------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se que, a proposta apresentada se encontra elaborada de acordo com o estabelecido no 
documento “Convite” e “Caderno de Encargos”. ------------------------------------------------------------- 
Face no que atrás ficou dito, foi deliberado por unanimidade, admitir a proposta apresentada e 
adjudicar o fornecimento quatrocentos e sessenta toneladas de inertes no valor de dois mil duzentos 
e cinco euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------ 
A firma será notificada nos termos do disposto no número um do artigo setenta e sete do Código 
dos contratos Públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRABALHOS DE RETROESCAVADORA DURANTE O ANO DOIS MIL E CATORZE 
No cumprimento do disposto do art. 125.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 
02 de Outubro, foi pelo executivo analisada a proposta relativa ao procedimento acima 
identificado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se que, a proposta apresentada se encontra elaborada de acordo com o estabelecido no 
documento “Convite”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Face no que atrás ficou dito, foi deliberado por unanimidade, admitir a proposta apresentada pela 
firma Américo de Jesus & Viegas, Lda e adjudicar o serviço de cento e cinquenta horas de 
retroescavadora no valor de quatro mil e oitocentos euros, que não inclui o IVA. ----------------------- 
A firma será notificada nos termos do disposto no número um do artigo setenta e sete do Código 
dos contratos Públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E 
OFFICE 
Foi pelo executivo analisada a proposta relativa ao procedimento acima identificado, apresentada 
pela firma Inforzur- Material de Escritório, Informático e Serviços, Lda ---------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, admitir a proposta apresentada e adjudicar o fornecimento do 
material informático. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO – TRANSPORTE DE 
INERTES 
A junta, deliberou por unanimidade, convidar a firma Américo Jesus & Viegas, Lda, a apresentar 
proposta de preços para prestação de serviços, de transporte de 460 (quatrocentas e sessenta) 
toneladas de inertes do estaleiro da Secil Brites, S.A, para a freguesia de Rogil, durante o ano de 
dois mil e catorze. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
É definido como preço base do contrato (máximo) o valor de mil, seiscentos e dez euros, que não 
inclui IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
CEMITÉRIO 
Arménio Gomes: inumação em gavetão número doze: - foi ratificado o despacho do senhor 
Presidente da Junta referente à concessão do gavetão número doze no dia 17/03/2014. ---------------- 
Vangelina Maria, na qualidade de concessionário: - foi presente requerimento número cento e dois, 
datado de onze de março de dois mil e catorze, requerendo a concessão, por alvará, do direito à 
ocupação do gavetão nº 9, talhão 6, no cemitério de Rogil. ------------------------------------------------- 
(A requerente é natural da freguesia de Odeceixe e residente na freguesia de Arrentela – Seixal, 
tendo segunda residência na freguesia de Rogil. Não está recenseada nesta Freguesia). ---------------- 
Maria de Oliveira Caldas, na qualidade de concessionário: - foi presente requerimento número 
cento e oito, datado de catorze de março de dois mil e catorze, requerendo a concessão, por alvará, 
do direito à ocupação do gavetão nº 9, talhão 6, no cemitério de Rogil. ----------------------------------- 
(A requerente é natural da freguesia de Aljezur e residente na freguesia de Rogil. Está recenseada 
nesta freguesia – eleitor 306).------------------------------------------------------------------------------------ 
Conceição Maria, na qualidade de concessionário: - foi presente requerimento número cento e 
nove, datado de dezassete de março de dois mil e catorze, requerendo a concessão, por alvará, do 
direito à ocupação do gavetão nº 15, talhão 6, no cemitério de Rogil. ------------------------------------- 
(A requerente é natural da freguesia de Aljezur e residente na freguesia de Rogil. Está recenseada 
nesta freguesia - eleitor 528). ------------------------------------------------------------------------------------ 
Tem em atenção a deliberação da Junta de Freguesia, datada de 07/09/2011, referente à venda dos 
gavetões e após análise dos requerimentos, verificou-se que só duas requerentes reúnem as 
condições para compra de gavetão.------------------------------------------------------------------------------ 
Tendo em conta que só existe um gavetão para venda, foi deliberado, por unanimidade, vender o 
gavetão número 9, talhão 6, cemitério de Rogil, à requerente, Maria de Oliveira Caldas, por ter 
apresentado o pedido antes da requerente, Conceição Maria. ----------------------------------------------- 
Será comunicado às requerentes, Conceição Maria e Vangelina Maria, que ficarão em lista de 
espera até estarem construídos novos gavetões. --------------------------------------------------------------- 
IV:DESPORTO RECREIO E LAZER 
Projetos e promoção de recreio e lazer para idosos e jovens 
Páscoa 2014: No âmbito da deliberação tomada em reunião de 05/03/2014, foi deliberado, por 
unanimidade, definir o dia 26/04/2014 para o passeio à Rota da Cortiça em S. Brás de Alportel. 
Cada participante contribuirá com o valor de dois euros e cinquenta cêntimos.--------------------------- 
O almoço será da responsabilidade dos participantes. -------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião pelas vinte três horas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO___________________________________________________________________  


