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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 3/01/2019  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 3 de janeiro de 2019 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 23:00 horas  
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. 
Sintap Algarve: Informação sobre o Regime Convergente e Regime da Segurança Social – Direito 
a férias (Circular).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monte Barranco da Baía: Informação sobre Monda térmica.---------------------------------------------- 
Junta Freguesia Bordeira: Convite para almoço convívio de natal a 16-12-2018.--------------------- 
Ligsis: Orçamento para reparação de UPS.--------------------------------------------------------------------- 
ARSAlgarve – Dulce Moreno: Informação sobre as sessões de Promoção de Saúde a realizar na 
Junta de Freguesia do Rogil no dia 14-12-2018.--------------------------------------------------------------- 
Tertúlia Associação Socio-Cultural – Aljezur: Relatório do Projeto Entrelaçar no último trimestre 
de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Associação Freguesias do PNSACV: Informação sobre reunião da associação de freguesias do 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.--------------------------------------------------  
Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre a cirúrgia cardiotorácica e cirúrgia 
vascular nos hospitais públicos do Algarve.-------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Resposta do Governo à pergunta do PCP sobre a preservação do 
Ribat da Arrifana, continuação dos trabalhos arqueológicos e musealização do espaço (concelho de 
Aljezur).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
All Connect Telecomunicações: Informação sobre a renovação do Contrato Voz Móvel – PT 
Empresas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Infraestruturas de Portugal: Resposta ao pedido de marcação de travessia de peões – M11, 
EN120 – km 136+840.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fidelidade: Informação sobre responsabilidade do sinistro envolvendo o veículo com a matrícula 
41-26-LL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Laboratório Industrial da Qualidade: Informação sobre a inspeção de equipamentos desportivos 
e espaços de jogo e recreio.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Associação Ecologista e Zoófila de Aljezur: Informação sobre estações de alimentação de gatos 
abandonados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Santos Amado, Unipessoal Lda: Proposta de orçamento nº141/2018 para automatização da 
porta de peão da Escola do Ensino Básico do Rogil.---------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Informação sobre Formação SNC-AP e Contratação Pública/Finanças.--------------------- 
Município de Aljezur: Envio de Edital refernte à sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada no dia 14/12/2018.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Informação sobre os 
Órgãos Sociais para o Biénio 2019/2020.----------------------------------------------------------------------- 
Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Pedido de apoio financeiro e empréstimo da 
viatura 4x4 para a realização de duas montarias.--------------------------------------------------------------  
Neuza Rosa: Pedido de mudança de títular de uma banca de fruta no Mercado do Rogil, bem como 
a instalação adicional de vitrine de produtos de pastelaria e bebidas sem alcool.------------------------- 
Associação Oncológica do Algarve: Solicitação de Colaboração – Mamamaratona 2019.------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o donativo no valor de 50€.------------------------------------- 
Ami: Pedido de Apoio Financeiro.------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o donativo no valor de 30€.------------------------------------- 
Jorge M.R.Jesus – Instalações Eletricas Unipessoal, Lda: Reparação de UPS 
Foi deliberado, por unanimidade, mandar reparar a UPS com a substituição de placa eletrónica------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Tabela de Taxas e Preços 
Foi deliberado, por unanimidade, não atualizar os valores constantes na Tabela de Taxas e Preços 
durante o ano de 2019, mantendo os valores praticado no ano de 2018.----------------------------------- 
Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Cimento 
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Aljucarga – Transportes Lda., com sede em 
Barreira da Légua, 8670-440 Rogil, a apresentar o preço e peso unitário por saco de cimento, bem 
como as condições de pagamento para fornecimento durante o ano de 2019.----------------------------- 
Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Areias 
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda., com sede 
em Barreira da Légua, 8670-440 Rogil, a apresentar proposta de preços para fornecimento de areias 
por tonelada, para o ano de 2019, das seguintes espécies: areia fina crivada; areia grossa crivada; 
areia fina lavada e areia grossa lavada. Solicita-se a apresentação da mesma incluindo transporte e 
com informação das condições de pagamento.----------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Transporte de Inertes 
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda., com sede 
em Barreira da Légua, 8670-440 Rogil, a apresentar proposta de preços para prestação de serviços – 
transporte de inertes do Estaleiro da Secil Britas, SA para a freguesia do Rogil, durante o ano de 
2019, bem como as condições de pagamento. ----------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Herbicidas 
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Fertizur, com sede em Aljezur, a apresentar 
proposta de preços para fornecimento de herbicida Montanha de 5l e 20l, bem como as condições 
de pagamento, durante o ano de 2019.--------------------------------------------------------------------------  
Ponto seis: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Inertes 
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Secil Britas SA, com Matos da Picota – 
Parragil, 8100-307 Loulé, a apresentar proposta de valor por tonelada dos seguintes inertes: pó de 
pedra (0/4); brita 1; tout-venant 1 e tout-venant 2, bem como as condições de pagamento.-------------  
Ponto sete: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Comunicações fixas, móveis e dados 
Foi deliberado por unanimidade, renovar com a PT Empresas o contrato de aquisição de 
“Fornecimento de comunicações fixas, móveis e de dados” com a solução ” Global ConnectPack”.--- 
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III- Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Foi presente mail datado de 
03/01/2019, solicitando apoio financeiro e viatura para duas montarias nos dia 5 e 19 de janeiro de 
2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de cem euros para fazer face às 
despesas inerentes à realização das montarias e emprestar a viatura, devendo a mesma ser restituída 
sem quaisquer danos/estragos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Informar os responsáveis que deverão providenciar a entrega dos dados do responsável pela 
condução da viatura, na secretaria da Junta. ------------------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e três horas.--------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


