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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 06/12/2018  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 6 de dezembro de 2018 
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: Sétima e oitava alterações ao Orçamento e quinta alteração ao PPI do ano de dois 
mil e dezoito 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à sétima e oitava alterações ao orçamento e quinta 
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 dois: 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 três – Orçamento e PPI para o ano de 2019 
No uso da competência atribuída pela alínea a) do número um do artigo dezasseis da Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta do Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento para dois mil e dezanove, de 
acordo com o preceituado do Pocal e submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão 
deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro – Mapa de Pessoal  
Nos termos do artigo cinco, da Lei número doze – A barra dois mil e oito, de vinte sete de Fevereiro, 
a Junta deliberou, por unanimidade, elaborar o mapa de pessoal desta Junta de Freguesia para o ano 
de dois mil e dezanove, e submeter o mesmo à apreciação e votação do Órgão deliberativo. ----------- 
Ponto cinco - Parecer genérico para celebração de compromissos plurianuais no âmbito do 
previsto no artigo doze, do DL número cento e vinte e sete barra dois mil e doze, de vinte e um 
de junho, para o ano de dois mil e dezanove – Proposta: - Pelo senhor Presidente da Junta foi 
apresentada a proposta que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
“PROPOSTA 
A realização da despesa, logo na fase do compromisso, com novos projetos de investimento, 
contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira e outros procedimentos de 
aquisição de bens e serviços, que se prolonguem por mais de um ano civil, independentemente da 
sua forma jurídica, estão sujeitos a autorização prévia por parte da Assembleia de Freguesia, isto por 
força do disposto no artº 6º/1-d), da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, também conhecida por 
(LCPA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Admitiu o legislador, que esta autorização prévia, genérica, por parte do Órgão deliberativo, possa 
ser dada quando são aprovados os documentos previsionais da Freguesia, Orçamento e Opções do 
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Plano (Plano Plurianual de Investimentos), conforme dispõe o artº 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, 
de 21 de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tal situação, não dispensa que numa fase posterior, levemos ao conhecimento do Órgão uma relação 
onde estejam elencadas as situações que venham ocorrer, dado que no momento não temos presentes 
quais vão ser. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, face ao exposto, proponho a V.Ex.ªs, que submetam à Assembleia de Freguesia a presente 
proposta de autorização prévia, na medida em que isso nos facilita o processo de contratação, caso 
venha a acontecer a necessidade de aquisição de bens ou serviços cujo encargo se reparta por mais 
de um ano civil.”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remeter a mesma à Assembleia de 
Freguesia para aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto seis: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
Kmed: Relatório de Avaliação de Riscos.----------------------------------------------------------------------- 
Associação de Beneficiários do Mira: Informação sobre as obras de conservação e manutenção das 
instraestruturas de rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira.----------------------------------------- 
MYID Publicidade Lda: Divulgação sobre os catálogos com produtos de Natal.------------------------ 
Kmed: Marcação de Exames Médicos.-------------------------------------------------------------------------- 
Administração da Região Hidrográfica do Algarve: Convite – 9º Encontro Regional de 
Voluntariado Ambiental para a água.----------------------------------------------------------------------------- 
CCDR Algarve: Contabilização das Transferências do OE2019.-------------------------------------------- 
Grupo Parlamento do PCP: Informação sobre pergunta ao Governo sobre a preservação do Ribat 
da Arrifana, continuação dos trabalhos arqueológicos e musealização do espaço (concelho de 
Aljezur).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamento do PCP: Informação sobre o requerimento ao Governo solicitando a lista 
completa das obras de manutenção e requalificação nas escolas públicas do Algarve.-------------------- 
Grupo Parlamento do PCP: Informação sobre a pergunta ao Governo sobre a construção do 
Hospital Central do Algarve e do novo Hospital de Lagos e investimento na aquisição e renovação de 
equipamento no Centro Hospitalar Universitário do Algarve.------------------------------------------------- 
Grupo Parlamento do PCP: Informação sobre requerimento ao Governo sobre a lista completa de 
dragagens previstas no Algarve em 2019.------------------------------------------------------------------------ 
Grupo Parlamento do PCP: Informação sobre pergunta ao Governo sobre a melhoria do serviço 
ferroviário no Algarve.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Informação sobre “Transferência de verda” – Delegação de Competências.--- 
Município de Aljezur: Informação sobre “Transferência de verda” – Apoios Financeiros.------------- 
Município de Aljezur: Resposta ao pedido de transição de apoio financeiro.----------------------------- 
Município de Aljezur: Informação sobre as tolerâncias de ponto em dezembro de 2018.--------------- 
CDOS Faro: Informação sobre o Programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”.-------------------------- 
FREGAL - Freguesias: Informação sobre adenda ao contrato de trabalho – descongelamento de 
carreiras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SINTAP – Algarve: Informação sobre opção gestionária (descongelamento).---------------------------- 
SINTAP – Algarve: Circular sobre Abono de falhas.--------------------------------------------------------- 
Tertúlia Algarvia: Convite para Sessão de Apresentação da REDE EUROPEIA DE CIDADES 
SABOR SUR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IEFP, IP: Notificação da decisão de aprovação relativa ao processo nº.031/CEI+/18.------------------- 
SGMAI: Informação sobre a composição das Comissões Recenseadoras no Território Nacional.------ 
Assembleia Municipal de Lagos: Informação “Pela inclusão no OE para 2019 da construção do 
novo hospital de Lagos”.------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARION: Proposta de honorários de especialidades – Loteamento do Rogil.------------------------------- 
ARION: Informação sobre o suporte informático – Loteamento do Rogil.--------------------------------- 
Bombeiros Voluntários de Aljezur: Informação sobre o Concerto de Natal da Banda Filarmónica, a 
realizar no dia 8 de desembro no Rogil.-------------------------------------------------------------------------- 
Fidelidade: Informação sobre responsabilidade de Sinistro.-------------------------------------------------- 
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ACRAL: Informações sobre as sessões de esclarecimento – Novo Regime dos Trabalhadores 
Independentes em Faro e Portimão.------------------------------------------------------------------------------- 
Algarzur-Fernando Francisco Barradinha Unipessoal, Lda: Proposta de Publicação de 
Mensagem Natalícia e divulgação das atividades da Junta de Freguesia ao longo do ano de 2019.----- 
Foi deliberado, por unanimidade, a publicação de mensagem natalícia e divulgação das atividades da 
Junta de Freguesia pelo valor de 490€, mais IVA à taxa em vigor.------------------------------------------- 
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais: Solicitação da colaboração para integração de 
um indivíduo para trabalho a favor da comunidade.------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, integrar este indivíduo para o pagamento de cento e dez horas de 
trabalho a favor comunidade.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Elis: Solicitação de reunião.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, agendar a reunião para o próximo ano.---------------------------------- 
Sílabas Diárias: Informação sobre formação “Conduzir e operar o trator em segurança” e pedido de 
utilização do trator da Junta de Freguesia do Rogil com carregador frontal nos dias 7/12 e 10/12.----- 
Foi deliberado, por unanimidade, disponibilizar o trator para a formação solicitada nos dias 7 e 10 de 
dezembro de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ricardo Regal: Solicitação de uma declaração a atestar informações sobre uma moradia localizada 
na freguesia do Rogil.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, verificar a vericidade das informações fornecidas pelo Sr. Ricardo 
Regal com vista à elaboração da declaração.-------------------------------------------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Tolerância de Ponto 
Foi deliberado, por unanimidade, dar tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de dezembro de 2018 aos 
trabalhadores da Junta de Freguesia de Rogil.-----------------------------------------------------------------   
Ponto dois: Ajuste direto simplificado- Projeto de Loteamento – Processo 1450/2010 
ARION Agric Eng Construção Unip, Lda: Foi presente proposta de honorários para os projetos de 
especialidades no valor de 11.500,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A Junta de Freguesia 
é detentora de um dos lotes e é reconhecido o direito de pagar o valor de 1.277,78€, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, efetuar o pagamento perante documentos comprovativos da 
conclusão dos trabalhos e emissão de fatura. ------------------------------------------------------------------- 
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. --------------- 
Ponto Três: Cedência da Sala para Formações – Turisforma 
Foi deliberado, por unanimidade, ceder gratuitamente a sala para futuras sessões de formação ou de 
esclarecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III - Desporto Recreio e Lazer - Convívio de Gerações  
Ponto um: Foi presente mail datado de 22/11/2018 apresentando proposta para animação musical. O 
valor apresentado é de €200,00 (duzentos euros).--------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento proposto pelo músico Eliseu Brás para a 
animação musical do Convívio de Gerações.-------------------------------------------------------------------- 
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 ___________________________________________________________________ 


