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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

ATA 
 
 
Aos dois dias do mês de dezembro 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 ATA 
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 novembro de dois mil e quinze. ------- 
Ponto três: Correspondência 
Andreia Marques: Foi presente mail datado de 12/11/2015 solicitando amostras de todas as 
promoções de divulgações. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, oferecer um emblema. ---------------------------------------------------- 
Casa da Criança do Rogil: Foi presente mail datado de 13/11/2015, solicitando o empréstimo do 
equipamento de som para animação de Festa de Natal a realizar no dia 12/12/2015.-------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, emprestar o equipamento de som. -------------------------------------- 
Cityhall:  Foi presente mail datado de 27/11/2015, alertando para a questão da alteração da posição 
remuneratória dos trabalhadores para o ano de 2016. -------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Administração Eleitoral: Foi presente ofício número 14120/2015, datado de 20/11/2015, 
informando da suspensão do recenseamento eleitoral devido à eleição para o Presidente da 
República a realizar no dia 24/01/2016. ------------------------------------------------------------------------
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dulce Moreno: Foi presente mail datado de 02/12/2015 solicitando um placard para afixar 
informação pela ERS na extensão de saúde de Rogil. -------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir o placard. --------------------------------------------------------- 
II – FUNÇÕES GERAIS 
Ponto um- Ofertas de Natal 
Foi deliberado por unanimidade, oferecer um cabaz de Natal, aos funcionários e trabalhadores com 
acordos do Centro de Emprego. --------------------------------------------------------------------------------- 
Foi ainda deliberado, por unanimidade, oferecer um lanche à Banda Filarmónica dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur, a qual atuará nesta freguesia, no dia 12 de dezembro. --------------------------- 
Conferência Santa Teresinha do Menino Jesus: Foi presente ofício datado de 01/12/2015, 
solicitando um donativo para elaboração dos cabazes de Natal para os mais desfavorecidos da 
freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Junta deliberou, por unanimidade, adquirir bens alimentares num valor aproximado de cento e 
cinquenta euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto dois: Projeto de Loteamento – Processo 1450/2010 
Município de Aljezur: Foi presente ofício n.º 14302 datado de 05/11/2015 informando a Junta que 
referente a este processo já foi usufruído o prazo de prorrogação de um ano para apresentação da 
comunicação prévia de obras de urbanização.------------------------------------------------------------------ 
A Junta, deliberou, por unanimidade, exercer do direito de resposta por escrito nos termos dos 
artigos 121º e 122º, do Código do Procedimento Administrativo e expor os motivos por ter feito 
novo pedido da prorrogação do prazo. -------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Aquisição de Kit de limpeza 
Oportunidade Concreta, Lda: Foi presente mail datado de 26/11/2015, solicitando apoio para 
pessoas com deficiências motoras, adquirindo um dos kits de material disponíveis. -------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que não é possível atribuir o apoio solicitado. ------------- 
Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Publicidade 
Jornal Algarzur: Foi presente proposta para inserção de mensagem de Natal no referido jornal, bem 
como a divulgação de atividades da Junta ao longo do ano de 2016. O valor da proposta é de 450,00 
(quatrocentos e cinquenta euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, aceitar a proposta apresentada. -------------------------------------- 
Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de tintas 
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de tintas para aplicação em equipamentos do 
Parque Infantil de Maria Vinagre e verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, 
adjudicar à empresa Barbolagos, o fornecimento de tintas, no valor de 543,38€ (quinhentos e 
quarenta e três euros e trinta e oito 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. -------------- 
Ponto seis: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de sistema de rega 
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de material para instalação de sistema rega 
automática no jardim do Parque Infantil de Maria Vinagre, e verificados os preços, foi deliberado, 
por unanimidade, adjudicar à empresa Fertizur, o fornecimento do material no valor de cento e 
sessenta e um euros e dezoito cêntimos, IVA incluído. ------------------------------------------------------ 
III - PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
CEMITÉRIO 
Jorge Manuel dos Santos: foi presente requerimento número 441, datado de 09/11/2015, 
requerendo a concessão, por alvará, do direito à ocupação do coval nº 119, talhão 2, no cemitério de 
Rogil e licença para transladação de ossadas do coval 120, talhão 2 para o coval 119, talhão 2 no 
cemitério de Rogil. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelo requerente.------------------------------ 
IV - DESPORTO RECREIO E LAZER 
Após análise do orçamento apresentado pela acordeonista Gina Reis, foi deliberado, por 
unanimidade, contratar a referida acordeonista pelo valor de duzentos e sessenta euros, para a 
animação musical do convívio de gerações a ter lugar no dia vinte de dezembro. ----------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião pelas vinte e três horas. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


