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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

ATA 
 
 
Aos cinco dias do mês de agosto 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 ATAS 
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 julho de dois mil e quinze.  
Ponto três: QUINTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E QUARTA ALTERAÇÃO AO PPI 
DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à quinta alteração ao orçamento e quarta alteração ao PPI 
do ano de dois mil e quinze, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram 
arquivados em pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Correspondência 
Licínia Rodrigues – Moto-Ratos: Foi presente mail datado de 09/07/2015 solicitando o corte de 
ervas junto do muro da frente da escola da Azia e solicita informação sobre colocação de placas 
direcionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, proceder ao corte de ervas. Quanto à colocação das placas 
informar que o assunto deve ser tratado na Câmara Municipal de Aljezur.-------------------------------- 
Juventude Clube Aljezurense: Foi presente ofício datado de 09/07/2015 solicitando subsidio ou 
troféu para patrocínio da 3ª maratona de futsal.---------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de €50,00 (cinquenta euros). --------- 
naRua Produções: Foi presente mail datado de 13/07/2015 com informação sobre coletes 
refletores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ECOAR- Agente autorizado EDP: Foi presente mail datado de 15/07/2015 com informação sobre 
serviço de alteração para o mercado livre direcionado e emigrantes. -------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
DGAL: Foi presente mail datado de 20/07/2015 com informação sobre programa de rescisões por 
mútuo acordo na administração local. -------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Santos Pechorro - DGRSP: Foi presente mail datado de 21/07/2015 informando do número 
de horas a cumprir pelo senhor Ilídio dos Santos João. ------------------------------------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Foi presente mail datado de 22/07/2015 informando da resposta do 
Governo à pergunta do PCP sobre a revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.------------------------------------------------------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Inforzur: Foi presente ofício datado de 09/07/2015 com informação de ligações de fibra para 
empresas de fibra. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rita Gaspar – agente Nos: Foi presente mail datado de 27/07/2015, no qual dá conhecimento de 
ser a nova gestora de conta Nos Empresas e da possibilidade de aplicação de um desconto de 6€ 
diretos na fatura durante 12 meses. ----------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eduardo Salsa - Alltrain: Foi presente mail datado de 30/07/2015 com proposta de parceria.-------- 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar uma reunião para esclarecimentos quanto à proposta. ----- 
Partido Comunista Português: Foi presente mail datado de 29/07/2015 informando dos contatos 
para comunicações respeitantes às eleições do dia 4/10/2015. ---------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Administração Eleitoral: Foi presente ofício datado de 27/07/2015 com informação sobre os 
procedimentos necessários para as eleições do dia 4 de outubro de 2015.--------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Foi presente parecer jurídico datado de 10/07/2015 com referência CJ/DM/1741/2015 
referente a informação sobre prémios de desempenho. ------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um prémio de desempenho à funcionária, Élia Maria João 
Francisco Santos, relativo à avaliação de desempenho do biénio 2013/2014, a pagar até ao final do 
ano de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K-Medeuropa: Foi presente mail datado de 23/07/2015 com relatório resultante da vistoria de 
segurança no trabalho realizada.--------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
II – FUNÇÕES GERAIS 
Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de T-shirt’s unisexo 
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de  T-shirt’s unisexo e verificados os preços, 
foi deliberado por unanimidade, solicitar apresentação de novo orçamento com diferentes 
quantidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de materiais diversos 
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de materiais destinados à construção de 
arrecadação e verificados os preços, foi deliberado por unanimidade, adjudicar à empresa 
“Aljucarga – Transportes, Lda, o fornecimento do seguinte material: ------------------------------------- 
27 unidades de telhão; 
48 unidades de tamancos; 
96 unidades de beirado canal; 
15 unidades de telha de canudo; 
30 unidades de telha  lusoceram. 
Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Caixilharia em LAC 
Foi deliberado por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem de trabalhos. --------------------- 
Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Betoneira 
Chagas: Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de betoneira e verificados os preços, 
foi deliberado por unanimidade, adjudicar à empresa “Chagas”, o fornecimento de uma betoneira 
LIS 170 monofásica no valor de €365,31 (trezentos e sessenta e cinco euros e trinta e um cêntimos), 
conforme proposta apresentada. --------------------------------------------------------------------------------- 
Deverá ser solicitado ao concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Grelhas 
VERSÃOFAVORITA, LDA: Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de grelhas e 
verificados os preços, foi deliberado por unanimidade, adjudicar à empresa “ 
VERSÃOFAVORITA, LDA”, o fornecimento de 65 grelhas canalete no valor de €341,17 
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(trezentos e quarenta e um euros e dezassete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
conforme proposta apresentada. --------------------------------- 
Deverá ser solicitado ao concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Papel A4 e Antivirus 
Inforzur: Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de papel A4 e Antivírus e 
verificados os preços, foi deliberado por unanimidade, adjudicar à empresa “ Inforzur” o 
fornecimento de quinze resmas de papel A4 e um antivírus ESET Smart Security 3 anos para 3 
computadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deverá ser solicitado ao concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
III - PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
CEMITÉRIO 
Maria Manuela de Jesus João: foi presente requerimento número duzentos e oitenta, datado de 
vinte e sete de julho de dois mil e quinze, requerendo licença para trasladação de ossadas do coval 
187, talhão 3 para o coval 158, talhão 3( alvará nº. 10/2004) no cemitério de Rogil.--------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, conceder a licença solicitada. ------------------------------------------- 
Ester Olinda Galvanito: foi presente requerimento número duzentos e oitenta e cinco, datado de 
trinta de julho de dois mil e quinze, requerendo licença para trasladação de ossadas do coval 125, 
talhão 2 para o coval 97, talhão 2( alvará nº. 716/1998) no cemitério de Rogil.--------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, conceder a licença solicitada. ------------------------------------------- 
Maria Manuela Valentim Malveiro Guerreiro: foi presente requerimento número duzentos e 
noventa e um, datado de três de agosto de dois mil e quinze, requerendo licença para colocação de 
lápide e murete na sepultura temporária nº 298, talhão 5, no cemitério de Rogil.------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, conceder a licença solicitada. ------------------------------------------- 
IV - DESPORTO RECREIO E LAZER  
Feira anual de Rogil: Paulo Viana - Foi presente mail datado de 22/07/2015 apresentando 
proposta para atuação no baile da feira anual do Rogil no valor de €320,00 (trezentos e vinte euros).  
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta apresentada. ------------------------------------------ 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião pelas vinte e três horas e quarenta e cinco minutos. ------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


