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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 04/10/2018  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 4 de outubro de 2018 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:30 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 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: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
APBP: Informação sobre a venda de coleções de cartões dos Artistas Pintores com a Boca e o Pé.--- 
IPDJ: Envio de material de divulgação do Calendário Regional de Marcha – Corrida 2018/2019.---- 
Dário Guerreiro: Novidades sobre a Associação de Freguesias PNSACV.------------------------------ 
ANAFRE: Estudo sobre os jovens e a política – Fundação Francisco Manuel dos Santos.------------- 
Grupo Parlamentar PCP: Informação sobre a resposta do Governo à pergunta do PCP sobre a 
resolução de problemas na Escola EBI/JI de Aljezur.--------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar PCP: Informação sobre a pergunta ao Governo sobre a melhoria, no Algarve, 
das condições de funcionamento das Equipas Locais de Intervenção do Sistema Nacional de 
Intervenção Precoce na Infância.--------------------------------------------------------------------------------- 
Assembleia Municipal de Lagos: Informação sobre a luta pela relocalização do Hospital de Lagos. 
Instituto Nacional de Estatística: Nota Informativa sobre os documentos de prestação de contas 
do ano de 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FREGPRIME: Informação sobre o seminário “O Regulamento Geral de Proteção de Dados e sua 
aplicação às freguesias”.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Direção Regional de Cultura do Algarve: Informação sobre as Jornadas Europeias de Património 
na Fortaleza de Sagres de 29 de setembro a 14 de outubro.-------------------------------------------------- 
Direção-Geral das Autarquias Locais: Deveres de Informação das Freguesias – Reportes no 
SIIAL, referentes aos anos de 2017 e 2018.-------------------------------------------------------------------- 
IEFP: Informação sobre o processo n.º002/CEI+/18.--------------------------------------------------------- 
Bookitur: Informação sobre a Feira Internacional de Turismo a decorrer de 24 a 27 de outubro de 
2018 na Exponor – Porto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
IEFP: Divulgação do período de candidaturas ao Programa de Promoção do Artesanato.-------------- 
Junta de Freguesia da Amora: Requerimento para transladação para o Cemitério do Rogil.--------- 
Frank Lehmann: Orçamento para fornecimento e montagem de casa em madeira.--------------------- 
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Tiago Barros: Apresentação de proposta de orçamento para projeto de arquitetura e caderno de 
encargos para o novo edifício da Junta de Freguesia do Rogil.---------------------------------------------- 
ARION: Apresentação de proposta de orçamento para elaboração dos projetos de especialidades e 
mapa de quantidades para o novo edifício da Junta de Freguesia do Rogil.------------------------------- 
Associação Rancho Folclórico Amador do Rogil: Pedido de apoio para a disponibilização de uma 
funcionária para fazer a limpeza do espaço do Rancho.------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que a Junta não dispõe de recursos humanos suficientes 
para prestar o apoio solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Licínia Rodrigues: Pedido de limpeza do recinto da antiga escola primária da Azia.------------------- 
APBP – Artistas Pintores com a Boca e o Pé, Lda.: Foi presente ofício datado de setembro de 
2018, solicitando apoio com a aquisição de uma coleção de postais de Natal. --------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir a coleção de postais. -------------------------------------------- 
Ponto dois: Cemitério 
Maria Manuela de Jesus Lourenço: foi presente requerimento datado de 17/09/2018, requerendo 
licença para a trasladação de ossadas de Miguel Nuno Lourenço Duarte do cemitério paroquial de 
Amora para o cemitério de Rogil.-------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezoito.- 
Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Projeto de Arquitetura e Caderno de Encargos 
Tiago Barros Studio: Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de serviços para a 
elaboração de projeto de arquitetura e caderno de encargos para o novo edifício da Junta de 
Freguesia do Rogil e verificados os preços e condições de pagamento, foi deliberado, por 
unanimidade, não adjudicar os serviços a Tiago Barros Studio. As condições de pagamento 
apresentadas, incluíam um adiamento com a adjudicação dos serviços. Uma vez que não havia lugar 
a celebração de contrato escrito, o executivo da Junta entendeu não estarem reunidas as condições 
para cumprimento do artigo 292.º do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------------ 
Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Projetos de Especialidades e Mapa de Quantidades 
Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de serviços para a elaboração de projeto de 
especialidades e mapa de quantidades para o novo edifício da Junta de Freguesia do Rogil e 
verificados os preços e condições de pagamento, foi deliberado, por unanimidade, não adjudicar à 
empresa ARION – Agricultura, Engenharia e Construção, Unipessoal Lda. As condições de 
pagamento apresentadas, incluíam um adiamento com a adjudicação dos serviços. Uma vez que não 
havia lugar a celebração de contrato escrito, o executivo da Junta entendeu não estarem reunidas as 
condições para cumprimento do artigo 292.º do Código dos Contratos Públicos. ------------------------ 
Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Porta Paletes 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar o senhor Delfim Custódio de Jesus, a apresentar 
proposta de preços com vista a um possível fornecimento de um porta paletes, bem como as 
condições de pagamento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Servidor 
Com vista à aquisição de um servidor para a secretaria da Junta de Freguesia, foi deliberado, por 
unanimidade, convidar a empresa Inforzur – Material de Escritório, Informática e Serviços, Lda, 
com sede na Rua dos Bombeiros S/N, Edifício IZ, 8670-084 Aljezur, a apresentar proposta de 
preços e montagem de servidor, bem como as condições de pagamento.---------------------------------- 
Ponto seis: Pagamento da Cedência da Sala – Formação Turisforma 
Foi deliberado, por unanimidade, comunicar à empresa Turisforma – Formação e Consultadoria 
Lda. que o prazo de pagamento para a cedência da sala da Junta de Freguesia foi ultrapassado 
segundo o regulamento, que não serão cobrados juros de mora se o pagamento for feito até 15 de 
novembro de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto sete: Pedido de alteração para realização de ações ou projetos constantes das GOP/PPI  
2018– Sala polivalente para instalação de serviços 
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Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Câmara Municipal de Aljezur, o prolongamento do 
prazo da conclusão da construção da Sala polivalente para instalação de serviços da Freguesia, até 
ao final do ano de 2019, por não ser possível a conclusão da obra até ao final do ano de 2018. ------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e duas horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------ 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO ___________________________________________________________________ 


