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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

  Ata da reunião ordinária de 2/05/2019  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 2 de maio de 2019 
INÍCIO: 20:00 h 
ENCERRAMENTO: 22:30 h  
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária 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 Atas 
Logo de seguida o vogal secretário 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. 
SMAIL: Escrutínio Provisório – Comunicação de Resultados – Eleição para o Parlamento Europeu. 
SMAIL: Informação sobre alterações às leis eleitorais e atualização/confirmação do local e morada 
dos postos de recenseamento no SIGREWEB.----------------------------------------------------------------- 
Rota Vicentina: Informação sobre Rota Vicentina MTB – Rede de Percursos e Rota Vicentina 
Touring Bike (GPS).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jornal das Autarquias: Pedido de entrevista.----------------------------------------------------------------- 
CDOS Faro: Declaração de Situação de Alerta.-------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre a criação de um Serviço de Cirurgia 
Cardiotorácica e Vascular no Centro Hospitalar Universitário do Algarve.------------------------------- 
FreSoft: Proposta de fornecimento do serviço de construção e alojamento do site da Junta de 
Freguesia do Rogil.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Solidó: Apresentação de Fatura Proforma A/74 referente a orçamento para fornecimento de duas 
barras alimentadas com kit de 4 projetores com tripé destinada às animações noturnas.---------------- 
Comissão Nacional de Eleições: Caderno de apoio – Eleição do Parlamento Europeu.---------------- 
Instituto Nacional de Estatística: Documentos de Prestação de Contas 2018.-------------------------- 
MYID Publicidade Lda: Apresentação de Catálogo para o Dia da Criança 2019.---------------------- 
Associação de Freguesias PNSACV: Informação sobre tomada de posição – caravanismo e 
campismo selvagem do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.--------------------- 
Parque da Mina: Pedido de agendamento de reunião.------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, contactar o Parque da Mina com vista à marcação de reunião.------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de abril de dois mil e dezanove.----------- 
Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Prestação de Serviços de construção e alojamento do 
site da Junta de Freguesia do Rogil  
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Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de serviços de construção e alojamento do site 
da Junta de Freguesia do Rogil e verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à 
empresa FreSoft, com sede em Rua Miguel Torga, 2C, Escrit. 4.4, Alfragide, 2610-086 Amadora, o 
fornecimento de serviços de construção e alojamento do site. O design, desenvolvimento e 
arquitetura do Website no valor de 500€ (quinhentos euros) e manutenção/assistência técnica e 
alojamento do site no valor de 35€ mensais (trinta e cinco euros). ----------------------------------------- 
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 três: Ajuste Direto Simplificado-Aquisição de Estrutura de Iluminação para 
Festividades 
SOLIDÓ- Comércio Instrumentos Musicais, Lda: -Foi deliberado, por unanimidade, adquirir 
duas barras alimentadas com KIT 4 projetores ( 12x4W RGB) , tripé e saco incluídos no valor de 
duzentos e cinquenta euros, acrecido do IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 
Ponto quatro: Encerramento de contas processo 114/CEI/18 - José Hermenegildo dos Santos 
Alves 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar ao IEFP o encerramento das contas do processo 
114/CEI/18, devido ao falecimento do senhor José Hermenegildo dos Santos Alves e não pedir à 
família do falecido a restituição dos valores pagos referente aos últimos dias do mês de abril. -------- 
Ponto cinco: Processo de Contraordenação - Canídeo nº 1/2019 
Jaime Neto Ventura Lança Coelho: Foi presente cópia da informação do pagamento voluntário da 
coima. O processo fica encerrado e será prestada informação ao Comandante da Guarda Nacional 
Republicana de Odeceixe. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto seis: Cemitério 
Vangelina Maria: inumação em gavetão número vinte cinco: - foi ratificado o despacho do senhor 
Presidente da Junta do dia 11/04/2019, referente à concessão do gavetão número vinte cinco. --------
III - Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: Caminhada e Limpeza de Praias da Freguesia 
Foi deliberado, por unanimidade, realizar caminhadas abertas ao público em geral com destino à 
Praia do Vale dos Homens, da Carriagem e Barradinha, com o objetivo de sensibilização ambiental 
e limpeza do percurso até às praias e nas mesmas, com a oferta do lanche aos participantes, durante 
os meses de maio e junho.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Comemoração – Residente Centenária – Maria Vinagre 
Foi deliberado, por unanimidade, promover a comemoração do 100º aniversário da senhora Vitória 
Maria Casimiro, residente em Maria Vinagre, que terá lugar na antiga Escola Primária de Maria 
Vinagre no dia 25/05/2019 no período da tarde com oferta do bolo de aniversário.---------------------- 
Ponto três: Animações de Verão  
Foi deliberado, por unanimidade, definir os seguintes dias para a animação de Verão: ----------------- 
1 de agosto – Fernando Pereira; 
8 de agosto – Ricardo Laginha; 
14 de agosto – Hélder Pereira; 
18 de agosto – Eurico Martins; 
21 de agosto – Paulo Viana; 
22 de agosto – Rita Melo; 
27 de agosto – Rita Melo. 
Ponto quatro: A exemplo de anos anteriores, a Junta de Freguesia continua a promover e executar 
projetos de recreio e lazer para jovens e idosos desta freguesia. No cumprimento e execução do 
Plano Plurianual de Investimentos para o ano de dois mil e dezanove a Junta deliberou, por 
unanimidade, organizar um Convívio de Gerações, com oferta de um lanche e música para dançar, a 
realizar no dia oito de dezembro. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Para animação musical, foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento ao artista Paulo 
Viana.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto cinco: Comemorações do XXVI aniversário da freguesia:  
Foi deliberado, por unanimidade comemorar o aniversário da freguesia no dia 16 de junho de dois 
mil e dezanove. Inserida nas festividades do dia do aniversário da freguesia, haverá uma atuação 
musical e será oferecido um almoço à população. ------------------------------------------------------------ 
Para atuação musical referida, foi deliberado, por unanimidade, pedir proposta de preços ao 
acordeonista, Eliseu Brás. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


