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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 02/08/2018  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 2 de agosto de 2018 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 23:30 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: Quarta alteração ao Orçamento do ano de dois mil e dezoito 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à quarta alteração ao orçamento do ano de dois mil e 
dezoito, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em 
pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Aprovação de Ata 
Logo de seguida a 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 três: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
GeoXXI: Informação sobre a nova linha de apoio à valorização turística do interior.------------------- 
Roberto Bernardino: Orçamento para dois bailes de verão.------------------------------------------------ 
Agostinho Amado: Informação sobre a regularização da contra-ordenação relativa ao seu canídeo. 
Associação dos Pescadores do Portinho de Arrifana e Costa Vicentina: Convite para a festa dos 
pescadores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Informação sobre o Vaivém Oceanário – Praia de Monte Clérigo.------------ 
Angel Blanco: Informação sobre estrada danificada na estrada da Carriagem.--------------------------- 
IPDJ: Envio de material promocional – Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas 
2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação a rejeição da proposta do PCP pelo PS, PSD e CDS para 
a abolição das portagens na Via do Infante e para a rápida conclusão das obras na EN125.------------ 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre o balanço da atividade desenvolvida na 
Assembleia da República, referente ao Algarve, no período compreendido entre outubro de 2015 e 
julho de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comunidade XII: Pedido de ajuda para atividade de escuteiros.------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, responder a este agrupamento de escuteiros que não nos é possível 
dar este apoio, pois a junta de freguesia não dispõe de instalações com balneários, nem local onde 
possam pernoitar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Caixa Geral de Depósitos: Pedido de informação.----------------------------------------------------------- 
Foi respondido por email datado de 18 de julho de 2018, anexando o último orçamento da 
freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Nuno Gomes: Pedido de apoio para oportunidades de emprego para si e para a esposa, bem como 
uma casa para alugar.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, responder a este senhor que não nos é possível ajudá-lo a nível de 
empregabilidade nem de alojamento.---------------------------------------------------------------------------- 
Espiral Apoio Desfavorecidos: Pedido de apoio para a maior manta do mundo.------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, a divulgação do projeto desta associação, não podendo apoiar a 
nível financeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Ventura: Proposta de honorários para possível prestação de serviços referente a construção de 
sala polivalente – instalação de serviços. ----------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Cemitério 
Nuno Filipe Martins Silva: foi presente requerimento número 242, datado de 13/07/2018, 
requerendo licença para colocação de lápide no coval nº 319, fila, talhão 5, no cemitério de Rogil.--- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelo requerente.------------------------------ 
II – Gestão Financeira 
Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Antivírus 
Inforzur: Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de Antivírus e verificados os preços, 
foi deliberado por unanimidade, adjudicar à empresa “ Inforzur” o fornecimento e um antivírus 
ESET Smart Security 3 anos para 3 computadores. ---------------------------------------------------------- 
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 três horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------ 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO ___________________________________________________________________ 


