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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 03/05/2018 
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 3 de maio de 2018 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 23:10 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: Aprovação de Ata 
Logo de seguida a vogal secretária 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: Segunda alteração ao Orçamento e PPI do ano de dois mil e dezoito 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à segunda alteração ao orçamento e segunda alteração ao 
PPI do ano de dois mil e dezoito, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se 
encontram arquivados em pasta própria. ----------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a pergunta ao Governo sobre o pleno 
aproveitamento das potencialidades do Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Drª. 
Laura Ayres.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IPDJ Faro: Informação sobre candidaturas abertas para o Programa Nacional de Desporto para 
Todos a decorrer entre 10 de abril e 4 de maio.---------------------------------------------------------------- 
Polícia Marítima de Lagos: Informação sobre o lixo acumulado na praia da Barradinha.------------- 
Mediatica: Informação sobre formação gratuita no Algarve e possível estabelecimento de parceria.- 
Sílvia de Sousa Pinto: Informação sobre lixo acumulado na praia da Barradinha.---------------------- 
IEFP: Informação sobre lançamento do novo portal IEFPONLINE.--------------------------------------- 
Munícipio de Almodôvar: Pedido de apoio à divulgação – Distribuição de Material Publicitário.--- 
Município de Aljezur: Informação sobre consulta pública da Plataforma Livre de Petróleo.---------- 
Mendes Gonçalves: Informação da empresa Mendes Gonçalves sobre o produto Vinagre Álcool.--- 
Altice: Novo Regulamento de Proteção de dados pessoais.-------------------------------------------------- 
Munícipio de Aljezur: Informação sobre Distribuição de Funções no executivo do Município.------ 
Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre a renovação e modernização do parque 
automóvel dos centros de saúde algarvios e contratação de motoristas.------------------------------------ 
AMI: Pedido de divulgação da Campanha deste ano “Ajudar não paga imposto”, através da 
consignação do IRS.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Josué: Pedido de esclarecimento sobre a atualização do site da Junta de Freguesia do Rogil.---- 
Assembleia Municipal de Lagos: Convite para o Seminário “O Futuro da Ponta da Piedade”.------- 
IPDJ Faro: Convite – Dia do Associativismo Jovem, a realizar no dia 30 de abril em Cascais.------- 
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Administração Central do Sistema de Saúde: Informação sobre o método de capitação: artigo 
198º da lei nº.114/2017, de 29 de dezembro.------------------------------------------------------------------- 
Autoridade Nacional de Proteção Civil: Informação sobre o Programa “Aldeia Segura” e 
“Programas Seguras”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
MYID Publicidade Lda: Apresentação do catálogo para o dia da criança.------------------------------- 
APF Algarve: Informação geral – Evento: 1ª Marcha LGTI – 2018.-------------------------------------- 
Município de Aljezur: Informação sobre a reunião do executivo da Câmara Municipal de Aljezur 
relativa aos apoios financeiros atribuidos às juntas de freguesia do concelho de Aljezur.---------------  
Carlos Gonçalves: Pedido de bandeira da freguesia.--------------------------------------------------------- 
Tertúlia Associação Socio-Cultural: Apoio ao espetáculo “Nossa Terra, Nossa Gente” do 
programa Entrelaçar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Pedido de Apoio 
para edição de livro no valor de 250€.--------------------------------------------------------------------------- 
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Pedido de apoio para 
a realização de conferência na junta de freguesia do Rogil no valor de 200€.----------------------------- 
Bombeiros Voluntários de Aljezur: Pedido de autorização para que os sócios dos BVA possam 
pagar quotas na Junta de Freguesia de Rogil.------------------------------------------------------------------ 
Fernando Pereira: Confirmação de disponibilidade para assegurar a animação musical na Feira 
anual do Rogil.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EDP: Pedido de informação – dívida relativa ao contrato nº.9022529040.-------------------------------- 
Ponto quatro: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário de tesouraria do dia trinta de abril de dois mil e dezoito. ------------- 
Ponto cinco: Mapa de férias 
Foi deliberado por unanimidade, aprovar o mapa de férias para o ano de 2018, o qual ficará afixado 
nos serviços administrativos até ao final do ano. -------------------------------------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Subsídios 
Foi deliberado, por unanimidade, oferecer um brasão da freguesia ao colecionador Carlos 
Gonçalves.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de 250,00€ (duzentos e 
cinquenta euros) à Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur.-------- 
Casa da Criança do Rogil: Candidatura à atribuição de apoio da Junta de Freguesia do Rogil para 
o ano 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir à Casa da Criança de Rogil, um subsídio no valor de 
300,00€ (trezentos euros) para apoio na apresentação de espetáculos artísticos e culturais durante o 
ano de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Pagamento – EDP 
Foi deliberado, por unanimidade, efetuar o pagamento de 63.98€ com vista à liquidação da fatura 
emitida a 22-08-2017, relativa ao contrato nº9022529040 que foi rescindido a 17-08-2017.----------- 
Ponto quatro: Abate de veículo 
Foi deliberado, por unanimidade, o abate do veículo ligeiro de passageiros de matricula 69-09-TS, 
por se encontrar acidentado, não podendo circular, a sua reparação ter um custo elevado e ter muitos 
anos, não compensando a reparação do mesmo.--------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Placas Informativas 
Foi deliberado, por unanimidade, a aquisição de placas informativas a colocar no recinto de 
mercados e feiras do Rogil.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto seis: Ajuste Direto Simplificado – Aparafusadora 
Foi deliberado, por unanimidade, a aquisição de uma aparafusadora sem fios com 18vol.-------------- 
Ponto sete: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Corta Mato 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa JuntaPeça, Unipessessoal, Lda e Delfim 
Custódio de Jesus a apresentarem propostas de fornecimento de um destroçador K5-TLBA-165 
Herkulis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto oito: Aquisição de viatura ligeira de cinco lugares 
Ajuste direto previsto na alínea d) do nº 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 
111-B/2017 de 31 de agosto e demais alterações. 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do procedimento relativo à aquisição de uma 
viatura ligeira de cinco lugares e convidar a firma/empresa, Entreposto Almotor, SA, com sede em 
Praça José Queirós, 1 1800-237 Lisboa, a apresentar proposta para o fornecimento da mesma, em 
conformidade com o caderno de encargos.--------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 290.º-A do CCP, foi deliberado, por unanimidade, designar como Gestor do 
contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste, o senhor Presidente da 
Junta, Elieser João Candeias.------------------------------------------------------------------------------------ 
A proposta deverá ser apresentada até às 23:59 horas do dia 25 de maio de 2018. ---------------------- 
Ponto nove: Bombeiros Voluntários de Aljezur: Foi deliberado, por unanimidade, colaborar com 
os Bombeiros de Aljezur relativo ao pedido efetuado para pagamento de quotas. ----------------------- 
IV - Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: Comemorações do XXV aniversário da freguesia: 
Foi deliberado, por unanimidade comemorar o aniversário da freguesia no dia 17 de Junho. Inserido 
nas festividades do dia do aniversário da freguesia, será oferecido um almoço à população e haverá 
uma atuação musical a iniciar às 13:30H no recinto de mercados e feiras do Rogil.--------------------- 
Para a atuação musical referida, foi deliberado, por unanimidade, pedir proposta de preços ao 
acordeonista, Eliseu Brás. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Animação Musical – Verão 2018  
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento à acordeonista Rita Melo, para duas atuações 
musicais, uma no dia dezoito de julho e outra a um de agosto a realizar a realizar na Freguesia de 
Rogil.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento ao acordeonista Roberto Bernardino, para 
duas atuações musicais, uma no dia vinte e cinco de julho e outra a vinte e dois de agosto, a realizar 
na Freguesia de Rogil.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento ao acordeonista Hélder Pereira, para uma 
atuação musical a realizar em Rogil no dia oito de agosto de 2018.---------------------------------------- 
Ponto três – Animação de Rua - Feira anual do Rogil 
Fernando Pereira: Foi presente mail datado de 23/04/2018 apresentando proposta para animação 
musical. O valor apresentado é de €250,00 (duzentos e cinquenta euros).--------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento proposto pelo músico Fernando Pereira para a 
animação musical do dia da feira do Rogil.--------------------------------------------------------------------- 
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. -------------- 
Foi ainda deliberado informar a GNR de Odeceixe da animação musical e do corte da rua junto ao 
café “3Arquinhos”, das 21 horas à uma hora do dia seguinte ----------------------------------------------- 
Programa “Entrelaçar”:- Como parceira do programa “Entrelaçar”, a Junta de Freguesia de Rogil, 
deliberou por unanimidade, oferecer um lanche aos participantes no dia da apresentação da peça “ 
Nossa Terra, Nossa Gente (Recordações do Passado) ” na sede do Grupo Recreativo Folclórico 
Amador do Rogil, no dia 28/04/2018. -------------------------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e três horas e dez minutos. ------------------------------------------------------------ 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
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PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


