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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

  Ata da reunião ordinária de 4/07/2019  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 4 de julho de 2019 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:00 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 as atas das reuniões anteriores, que 
foram aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinadas pelos membros presentes. ------------ 
Ponto dois: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
Grupo Parlamentar PCP: Resposta ao Governo à pergunta do PCP sobre a criação de um Serviço 
de Cirurgia Cardiotorácica e Vascular no Centro Hospitalar Universitário do Algarve.----------------- 
ANAFRE: Pedido de colaboração na identificação de CCA.------------------------------------------------ 
Élia Santos: Informação sobre a possível actuação a 16/06 de Tino Costa.------------------------------- 
Terras do Infante: Plano estratégico das Terras do Infante.------------------------------------------------ 
Municipio de Aljezur: Informação sobre o material solicitado para o XXVI Aniversário da 
Freguesia de Rogil.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
João Cabral: Informação sobre a Missa de Despedida do padre Nuno Coelho.-------------------------- 
Ana Sofia: Reclamação sobre as valetas junto a várias urbanizações no Rogil.-------------------------- 
SINTAP-Algarve: Informação sobre circular da regularização de precários nas freguesias 
(PREVPAP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Engivillart: Ajuste Direto para a Prestação de Serviços para a Elaboração do Projeto do Edifício 
Sede da Junta de Freguesia do Rogil.---------------------------------------------------------------------------- 
GeoXXI: Aviso de abertura de linha de apoio à valorização turística do interior 2019.----------------- 
Fontes Vivas: Pedido de apoio.---------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, marcar uma reunião com a IPSS com vista à resposta do pedido 
de apoio de armazém e/ou apoio financeiro.------------------------------------------------------------------- 
I – Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos 
Ponto Um: Ajuste Direto – Prestação de Serviços para Elaboração de Projeto do Edifício Sede 
da Junta de Freguesia do Rogil 
Ajuste Direto nos termos da alínea d) do n.º 1 do Artigo 20.º do Código dos Contratos 
Públicos aprovado pelo DL n.º18/2008, de 29 janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º111-B/2017 de 31 de agosto e demais alterações 
Foi deliberado, por maioria, com a abstenção do senhor Tesoureiro, aprovar o projeto de decisão de 
adjudicação após análise da proposta relativa ao procedimento acima identificado e adjudicar à 
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empresa Engivillart – Art, Consultoria e Projetos, Lda pelo valor de 19.655,00€ (dezanove mil 
seiscentos e cinquenta e cinco euros) e o prazo de execução de cinco meses, a prestação de serviços 
“Elaboração do Projeto do Edifício Sede da Junta de Freguesia de Rogil”. ------------------------------- 
Deverá ser solicitado ao concorrente os documentos de habilitação, nomeadamente: ------------------- 
a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II do CCP; --------------------------------- 
c) Documento comprovativo em como não se encontra na situação prevista na alínea i) do artigo 
cinquenta e cinco do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito 
barra dois mil e oito de vinte e nove de Janeiro (Registo Criminal dos titulares dos órgãos sociais de 
administração, direção ou gerência que se encontrem em efetividade de funções, devendo constar o 
fim a que se destina: Contratação Pública – Código dos Contratos Públicos); ----------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
Ponto Dois: Estudo de Viabilidade Financeira – Contratação de Trabalhador 
Foi proposto pelo tesoureiro a possibilidade de contratação de mais um funcionário, sendo 
primeiramente elaborado um estudo para a viabilidade financeira.----------------------------------------- 
Ponto Três: Prestação de Serviços – Consultoria Juridica e Autárquica  
Foi proposto pela secretária fazer um estudo de mercado com vista à aquisição de serviços de apoio 
jurídico e autarquico para a Junta de Freguesia de Rogil.---------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e duas horas.-------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


