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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

ATA 
 
 
Aos quatro dias do mês de fevereiro 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 janeiro de dois mil e quinze.  
Ponto três: Tolerância de ponto 
No uso da competência em gestão dos recursos humanos afetos aos serviços da freguesia, conferida 
pela alínea e) do artigo 19.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, 
a concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores desta Junta de Freguesia, nos seguintes dias do 
ano de 2015: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dia 17 de fevereiro (Terça feira de Carnaval); ---------------------------------------------------------------- 
Dia 02 de abril (Quinta feira Santa); ---------------------------------------------------------------------------- 
Dia 24 de dezembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Correspondência 
Leonor Santos da Ponte: Foi presente ofício solicitando a concessão de terreno com 20 metros de 
frente para instalação de barraca no lugar habitual no recinto de feiras e mercados para a feira de 
agosto de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que não há lugar a reserva de lugares para o dia da feira, 
tendo em conta que existem lugares suficientes no recinto. ------------------------------------------------- 
Direcção-Geral das Autarquias Locais: Foi presente mail, datado de 08/01/2015, dando 
conhecimento de paragem no sistema informático da DGAL no dia 19/01/2015. ------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Direcção-Geral das Autarquias Locais: Foi presente mail, datado de 07/01/2015, dando 
conhecimento de mudança de instalações. --------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Santa Casa da Misericórdia de Aljezur: Foi presente ofício número 11/2015, datado de 9 de 
janeiro, dando conhecimento de ofício enviado à Diretora do Centro Regional de Segurança Social 
do Algarve sobre o Serviço de Apoio Domiciliário do Rogil. ----------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar reunião com o presidente da Câmara Municipal de 
Aljezur para debater este assunto. -------------------------------------------------------------------------------  
Padre Nuno Coelho: Foi presente mail datado de 15/01/2015 com informação sobre a Festa de S. 
Vicente e procissão no Rogil. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADPA: Foi presente ofício número 012/2015, datado de 12 de janeiro dando conhecimento dos 
Órgãos Sociais para o biénio 2015/2016. ---------------------------------------------------------------------- 
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Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Clube Caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Foi presente ofício, datado de 13/01/2015, 
solicitando apoio financeiro para montarias de javalis. ------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de cem euros. -------------------------- 
ANAFRE: Foi presente mail datado de 15/01/2015 dando conhecimento do encontro regional a 
realizar na Junta de Freguesia de Quarteira no dia 6/02/2015. ---------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jornal das Autarquias: Foi presente mail datado de 16/01/2015 solicitando preenchimento de 
questionário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, não preencher questionário. --------------------------------------------- 
Paróquia de Nossa Senhora D’Alva: Foi presente ofício datado de 14/01/2015 convidando o 
executivo da Junta a participar e celebrar a Festa de S.Vicente. -------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luis Lavado: Foi presente mail datado de 19/01/2015 solicitando um galhardete. ---------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, enviar o galhardete após a receção do envelope selado solicitado 
ao senhor Luis Lavado. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Arquiteto Pedro Santa Rita: Foi presente ofício datado de 21/01/2015, dando conhecimento de 
envio de CD contendo os elementos gráficos do loteamento de Rogil, para a Câmara Municipal de 
Aljezur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juventude Clube Aljezurense: Foi presente ofício datado de 14/01/2015 solicitando apoio 
financeiro para aquisição de troféus para o encontro/torneio desportivo de traquinas. ------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de setenta e cinco euros. -------------- 
Fernando Almeida Borges: Foi presente mail datado de 21/01/2015 com informação solicitada em 
maio de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Freitas: Foi presente mail datado de 22/01/2015 com envio de currículo para uma possível 
contratação nesta Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, comunicar que aceitamos pessoas que estejam a receber subsídio 
de desemprego para contratos no âmbito das Medidas Contrato Emprego-Inserção. -------------------------- 
Grupo de Moradores do Rogil: Foi presente ofício datado de 20/01/2015 solicitando uma reunião 
para saber qual o ponto de situação das obras do Polis na freguesia de Rogil. ---------------------------- 
A reunião foi realizada no dia 21/01/2015. Estiveram presentes, para debater as obras do Polis nesta 
Freguesia, o grupo de moradores e o executivo da Junta. Foram debatidos os pontos negativos nas 
obras a decorrer nas praias da Barradinha, Samouqueira, Vale dos Homens e Carriagem. ------------- 
No dia 23/01/2015 o senhor Presidente da Junta informou o Presidente da Câmara Municipal de 
Aljezur do conteúdo desta reunião e as questões reivindicadas pela população. ------------------------- 
Fica anexa à presente ata a folha de presenças da reunião com o grupo de moradores e os pontos 
negativos apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Foi presente mail datado de 23/01/2015 dando conhecimento de projeto de 
modernização administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comarca de Faro – Tribunal de Lagos: Foi presente ofício número 95553596, datado de 
23/01/2015 com envio de certidão solicitada. ----------------------------------------------------------------- 
Esta certidão tinha sido solicitada para efeitos de avaliação de desempenho do funcionário, José 
João dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Ribeiro e Castro: Foi presente mail datado de 23/01/2015 dando conhecimento do 
movimento para reposição do feriado do 1º de dezembro. --------------------------------------------------- 
O executivo deliberou, por unanimidade, solidarizar-se com reposição do feriado do 1.º de 
dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assembleia Municipal de Lagos: Foi presente mail datado de 23/01/2015 dando conhecimento de 
Moção sobre defesa da água como direito humano fundamental e serviço público essencial. ---------- 
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Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tuna Académica da Universidade do Algarve: Foi presente mail datado de 26/01/2015 
solicitando viaturas desta Junta de Freguesia para o Festival de Tunas e apoio monetário ou em 
géneros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido. -------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Foi presente mail datado de 19/01/2015 dando conhecimento da presença do Presidente 
e do Vice-Presidente da ANAFRE no encontro regional a realizar na Junta de Freguesia de 
Quarteira no dia 6 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Foi presente mail datado de 23/01/2015 sugerindo a alteração do encontro regional a 
realizar na Junta de Freguesia de Quarteira de dia 6 de fevereiro para o dia 20 de fevereiro. ---------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretaria FFP: Foi presente mail datado de 19/01/2015 convidando a estar presente no evento “ 
Memórias Algarvias – Tributo a Folcloristas Algarvios”. --------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Foi presente mail datado de 30/01/2015 dando conhecimento de que a sede da 
delegação de Faro passará a funcionar na Freguesia do Coordenador da União de Freguesias da Luz 
de Tavira e Santo Estêvão.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Foi presente mail datado de 03/02/2015 dando conhecimento da Lei 108/2008 de 26/06 
referente a donativos recebidos. --------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Teresa Abreu: Foi presente mail datado de 03/02/2015 com convite à participação no dia 
internacional dos monumentos e sítios – 18 de abril. --------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Foi presente mail datado de 04/02/2015 com informação relativo à 
concessão de tolerâncias de ponto durante o ano de 2015. -------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Foi presente mail datado de 04/02/2015 dando conhecimento do Congresso Regional da 
ANAFRE no dia 20 de fevereiro na Junta de Freguesia de Quarteira.-------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
II – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
CEMITÉRIO 
José Francisco de Jesus: foi presente requerimento número dez, datado de nove de janeiro de dois 
mil e quinze, requerendo licença para revestimento em mármore da sepultura temporária nº 296, 
talhão 5, no cemitério de Rogil.---------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, conceder a licença solicitada. ------------------------------------------- 
III– FUNÇÕES GERAIS 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO AO ABRIDO DA ALINEA A) DO N.º1 DO 
ARTIGO 20 DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, APROVADO PELO 
DECRETO-LEI N.º18/2008 DE 29 DE JANEIRO. 
AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO - manutenção de viaturas 
Foi pelo executivo analisada a proposta relativa ao procedimento acima identificado. Neste sentido 
e no cumprimento das disposições legais inerentes a este procedimento, a Junta enviou consulta de 
preços às seguintes firmas: 
Juntapeça,Unip Lda; 
Delfim Custódio de Jesus; 
Rui Miguel de Oliveira Telo; 
Auto Marreiros – Lucília e Emanuel Marreiros, Lda. 
Não respondeu ao convite, Rui Miguel de Oliveira Telo. 
Tendo em conta que as três entidades apresentaram valores iguais para prestação de serviços de 
mão-de-obra, foi deliberado por unanimidade, que o serviço de manutenção de viaturas durante o 
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ano de 2015 será efetuado nas três oficinas, desde que nenhuma das entidades admitidas tenha 
dividas à segurança social ou às finanças. ---------------------------------------------------------------------- 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 
HERBICIDA   
Foi deliberado, por unanimidade, efetuar consulta de preços de herbicida Montana e Nifosate às 
firmas, Fertizur e Contornos da Costa Unipessoal, Lda. ----------------------------------------------------- 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRABALHOS DE RETROESCAVADORA DURANTE O ANO DOIS MIL E QUINZE 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar o senhor José Manuel Martins Rosa com residência em 
Cabeço de Águia, a apresentar proposta para quarenta e nove horas de prestação de trabalho de 
retroescavadora durante o ano de 2015. ------------------------------------------------------------------------ 
É definido como preço base o contrato (máximo) o valor de mil quatrocentos e setenta euros 
(1.470,00), que não inclui IVA. --------------------------------------------------------------------------------- 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 
CIMENTO, DURANTE O ANO DOIS MIL E QUINZE 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a firma Aljucarga – Transportes, Lda, com sede em 
Barreira da Légua – Rogil, a apresentar proposta de preços para fornecimento de quinhentos sacos 
de cimento Secil (40 kg), durante o ano dois mil e quinze. -------------------------------------------------- 
É definido como preço base do contrato (máximo), o valor de dois mil e cinquenta euros (2.050,00), 
que não inclui o IVA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 
AREIA, DURANTE O ANO DOIS MIL E QUINZE 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a firma Américo de Jesus & Viegas, LDA, com sede em 
Barreira da Légua – Rogil, apresentar proposta de preços para fornecimento areia durante o ano de 
dois mil e quinze: 
Areia fina crivada - 55 toneladas;  
Areia grossa crivada - 95 toneladas;  
Areia fina lavada - 15 toneladas;  
Areia grossa lavada - 15 toneladas; 
É definido como preço base do contrato (máximo), o valor de 1.641,00, que não inclui o IVA.------- 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO – FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS DIVERSOS 
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir à firma Chagas, andaimes e acessórios no valor de 
duzentos e setenta e dois euros (272,00), IVA incluído. ----------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à firma Aljucarga – Transportes, Lda apresentação de 
preços do seguinte material: ------------------------------------------------------------------------------------- 
3140 unidades de tijolo cerâmico 30x20x11; 
585 unidades de telha “ lusoceram” série “telhasol 10”; 
16,45m2 de placas de esferovite com 5cm de espessura; 
18 unidades de vigotas B3 com 5mt de comprimento, tipo “Ricel” ou equivalente; 
320 unidades de abobadilhas cerâmicas C40x12x25, tipo “Ricel” ou equivalente; 
1,50m3 de tábuas 2,5 espessura; 
10 barrotes 10/6. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saída do senhor Presidente da Junta: O senhor Presidente ausentou-se da sala, não participando na 
discussão do presente assunto. ----------------------------------------------------------------------------------- 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO – AQUISIÇÃO DE 
IRRADIADOR 
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir à firma Maria Helena Guerreiro Branco Pires, um 
irradiador a óleo 2000W UFESA 3421, no valor de sessenta euros e oitenta cêntimos (60,80€), IVA 
incluído para colocar na sala do Jardim de Infância do Rogil. ---------------------------------------------- 
Entrada do senhor Presidente da Junta: O senhor Presidente regressou à sala, passando de imediato 
a presidir aos trabalhos da reunião. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à firma Chagas, apresentação de preços do seguinte 
material: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
44 varões de ferro (12m) 6mm; 
48 varões de ferro (12m) 10mm; 
13 varões de ferro (12m) 12mm: 
60mt2 de malhasol CQ30.----------------------------------------------------------------------------------------- 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO – TRANSPORTE DE 
INERTES 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a firma Américo Jesus & Viegas, Lda, a apresentar 
proposta de preços para prestação de serviços, de transporte de mil quinhentas e cinquenta e cinco 
(1.555) toneladas de inertes do estaleiro da Secil Brites, S.A, para a freguesia de Rogil, durante o 
ano de dois mil e quinze. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
É definido como preço base do contrato (máximo), o valor de cinco mil quatrocentos e quarenta e 
dois euros e cinquenta cêntimos (5.442,50), que não inclui o IVA.----------------------------------------- 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 
INERTES, SEM TRANSPORTE, DURANTE O ANO DOIS MIL E QUINZE 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a firma Secil Britas, S.A, a apresentar proposta de preços 
para o fornecimento contínuo de inertes, sem transporte, durante o ano de dois mil e quinze. --------- 
É definido como preço base o contrato (máximo) o valor de seis mil novecentos e quarenta e oito 
euros e setenta e cinco cêntimos ( 6.948,75), que não inclui IVA, referente a: --------------------------- 
Seiscentas toneladas (600) de Tout-Venant 1ª 0/32;   
Setecentas toneladas (700) de Tout-Venant 2ª 0/32;  
Noventa e cinco toneladas (95) de pó de pedra 0/4;  
Cento e sessenta toneladas (160) de brita1 lavada 6/12;  
IV:DESPORTO RECREIO E LAZER - REVISTA À PORTUGUESA 2015 
Projetos e promoção de recreio e lazer para idosos e jovens 
A Junta deliberou, por unanimidade, proporcionar aos residentes da freguesia de Rogil a 
possibilidade de assistirem à Revista à Portuguesa 2015 “Portugal, País das Maravilhas!”. ------------ 
Para tal será efetuada consulta de preços para posterior confirmação de datas. -------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião pelas vinte e três horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO___________________________________________________________________  


