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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

ATA 
 
 
Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e quinze, 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 ATAS 
Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta a ata 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 trinta de agosto de dois mil e quinze. ----------- 
Ponto três: Correspondência 
Direcção-Geral Reinserção Social: Foi presente mail datado de 11/08/2015, solicitando 
colaboração para prestação de trabalho a favor da comunidade – Tiago Filipe Simões Afonso. ------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o utente nesta Junta para a prestação de trabalho a favor da 
comunidade, tendo sido prestada informação das atividades a desenvolver. ------------------------------ 
Proprietários do Moinho do Rogil: Foi presente ofício datado de 12/08/2015, informando da 
resolução do contrato estabelecido em 27/09/2011. ---------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Carmo - CHEMZY: Foi presente mail datado de 17/08/2015 apresentando proposta de 
fornecimento de materiais diversos. ---------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADSE: Foi presente ofício número 800503 datado de 17/07/2015 dando conhecimento da circular 
informativa/incidência do desconto para a ADSE. ------------------------------------------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ministério da Administração Interna: Foi presente ofício número 9647/2015, datado de 
06/08/2015 com informação sobre o escrutínio provisório da eleição para a Assembleia da 
República – 4 de outubro de 2015. ------------------------------------------------------------------------------
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alberto Horta: Foi presente mail datado de 25/08/2015 dando conhecimento da prestação de 
diversos serviços às freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
In-Ànima: Foi presente mail datado de 25/08/2015 dando conhecimento da proposta de espetáculos 
para celebração do mês internacional o idoso.----------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Foi presente mail datado de 26/08/2015 dando conhecimento da obrigatoriedade de 
contratar um Técnico Oficial de Contas (TOC). -------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vodafone: Foi presente mail datado de 26/08/2015 solicitando autorização para a presença dos 
técnicos da Vodafone e representante da SIBS para migração dos acessos de fibras do ATM. -------- 
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Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a presença dos técnicos no horário de expediente, das 
9:00 horas às 16:30 horas e dar conhecimento à Caixa Agrícola de Aljezur. ----------------------------- 
Carlos M. M. Nascimento: Foi presente mail datado de 26/08/2015, solicitando a colaboração 
desta Junta para a divulgação a homenagem aos mortos do concelho nas guerras da Índia e do 
Ultramar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que a Junta de Freguesia procedeu à divulgação do 
folheto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
eSPap – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.: Foi presente mail 
datado de  28/08/2015 com informação sobre o Relatório Estatístico Anual dos Contratos Públicos 
2014: Mudança de metodologia de recolha de informação. ------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Boca de Cena Produções Artísticas, Lda: Foi presente ofício datado de 26/08/2015, com 
informação sobre o musical “ A noite das mil estrelas”. ----------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.: Foi presente ofício número 
SU20150824SIL, datado de 25/08/2015, dando conhecimento da alteração do regime de prestação 
do serviço de listas impressas, no âmbito do serviço universal de comunicações eletrónicas. --------- 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar uma lista e divulgar a informação à população através de 
edital. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SINTAP:  Foi presente mail datado de 31/08/2015, dando conhecimento do boletim informativo do 
mês de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
INATEL: Foi presente mail datado de 01/09/2015 com proposta de protocolo comercial. ------------ 
Foi deliberado por unanimidade, não aceitar a proposta de protocolo. ------------------------------------- 
Município de Aljezur: Foi presente ofício número 11042, datado de 31/08/2015, dando 
conhecimento da resolução do contrato estabelecido com os proprietários do Moinho do Rogil, a 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Rogil. ---------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, propor ao executivo do Município de Aljezur, a aquisição do 
moinho de vento da Arregata, sito nesta Freguesia, por se tratar de um património histórico e 
cultural de elevado valor. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
II – FUNÇÕES GERAIS 
Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de T-shirt’s unisexo 
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de  T-shirt’s unisexo e verificados os preços, 
foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa ELIconcept, Lda, o fornecimento de duzentas 
unidades de T-shirt’s unissexo ( 100 unidades com o símbolo da batata-doce e 100 unidades com o 
símbolo dos perceves), no valor de seiscentos e setenta euros acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------- 
Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Portão 
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de portão em ferro lacado e verificados os 
preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar ao senhor Virgílio de Sousa, contribuinte fiscal 
número 104027940, o fornecimento de um portão de ferro lacado para o polo escolar de Rogil no 
valor de mil duzentos e cinquenta euros, isento de IVA. ----------------------------------------------------- 
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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Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de computador 
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de um computador portátil e verificados os 
preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Inforzur, o fornecimento de um 
computador Fujitsu LifeBook A514, no valor de quatrocentos e noventa euros e vinte seis cêntimos 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------ 
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. -------------- 
Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de controlador para jardim 
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de um controlador para jardim e verificados os 
preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Fertizur, o fornecimento de um 
controlador série 9V WP2 e pilha, no valor de cento e treze euros e setenta e seis cêntimos 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------ 
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. -------------- 
III - PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
CEMITÉRIO 
Maria José Telo Rodrigues e Arnaldo José Telo Rodrigues: foi presente requerimento número 
trezentos e dezoito, datado de vinte seis de agosto de dois mil e quinze, requerendo a concessão, por 
alvará, do direito à ocupação do coval nº 243, talhão 4, no cemitério de Rogil e licença para 
colocação de lápide na sepultura temporária nº 299, talhão 5, no cemitério de Rogil.------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelos requerentes.----------------------------
IV - DESPORTO RECREIO E LAZER  
Animação de Rua- Rita Melo: Foi presente mail datado de 27/08/2015 apresentando proposta para 
animação musical em Maria Vinagre no valor 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. -------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião pelas vinte e três horas e quarenta minutos. ---------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


