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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

  Ata da reunião ordinária de 7/03/2019  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 7 de março de 2019 
INÍCIO: 20:00 h 
ENCERRAMENTO: 22:40 h  
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 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. 
Inforzur: Informação sobre os dados de acessos ao novo servidor.---------------------------------------- 
FREGAL: Destaques da legislação de janeiro – nova base remuneratória.------------------------------- 
MDM – FARO: Informação sobre o Espetáculo Comemorativo do Dia Internacional da Mulher 
2019 em Faro.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfanfare: Informação sobre Animação Musical da Al-Fanfare no ano de 2019.------------------------ 
Município de Aljezur: Informação sobre Apoios Financeiros à Junta de Freguesia no ano de 2019.- 
Município de Aljezur: Informação sobre o Recenseamento Agrícola no ano de 2019.----------------- 
Município de Aljezur: Divulgação/Abertura do Procedimento Tendente à 2ª Alteração à Portaria 
do Reconhecimento das Organizações de Produtores e Respetivas Organizações.----------------------- 
Município de Aljezur: Tolerâncias de Ponto – ano de 2019.----------------------------------------------- 
Caixa Geral de Depósitos: Informação sobre Extrato de Comissões, alterações contratuais e de 
preçário e formulário de informação do depositante.---------------------------------------------------------- 
José Santos Amado: Informação sobre a Reparação do Portão do Cemitério do Rogil.---------------- 
Caixa de Crédito Agrícola: Disponibilização dos documentos digitais através do seu Portal 
Digital.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Américo de Jesus & Viegas, Lda: Apresentação de proposta de preços para fornecimento de 
areias, cimentos e transporte de agregados.--------------------------------------------------------------------- 
JC Eventos: Informação sobre Animação e Produção de Eventos para Crianças.----------------------- 
CASLAS: Apresentação dos cursos de formação profissional para a Qualificação de Pessoas com 
Deficiência e Incapacidade.--------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Informação para as Autarquias Locais – FEFAL – Fundação para os Estudos e 
Formação nas Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------------- 
DF Faro – Div. Planeamento e Coordenação: Informação sobre o IRS 2018 – Modelo 3 
(declarações eletrónicas).------------------------------------------------------------------------------------------   
Vicentina: Sessão de Esclarecimento sobre as Explorações Agrícolas.------------------------------------ 
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Gabinete Comunicação MAFDR: Informação da presença do SEFDR (Secretário de Estado das 
Florestas e do Desenvolvimento Rural) na abertura da Bienal de Turismo de Natureza’19.------------ 
Jorge Malveiro: Informação sobre o estado de degradação do piso do caminho rural na zona do 
camarate.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AMMF Sociedade de Advogados: Comunicação para exercício do direito legal de preferência 
conferido ao Proprietário de terreno confinante – Afixação de Edital.------------------------------------- 
Berto Allhoff: Informação sobre um mau acesso perto da Escola Primária da Azia.-------------------- 
DGAL: Recolha de informação – Descongelamento de carreiras.------------------------------------------ 
Dulce Patricio: Pedido de Utilização da Ex-Escola Primária de Maria Vinagre.------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a utilização da ex-escola primária de Maria Vinagre no 
dia 9 de março de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Associação Ecológica e Zoófila de Aljezur: Solicitação de Apoio.--------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, reunir com a direção da AEZA com vista à atribuição de um 
apoio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADPHA: Pedido de parceria e apoio para conferência a decorrer no Rogil enquadrado no II Ciclo 
de Conferências – “Aljezur, no Tempo e na História”, pela Associação de Defesa do Património 
Histórico e Arqueológico de Aljezur.--------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 250€ para apoio à realização da 
conferência a realizar no Rogil no dia 8 de junho de 2019.--------------------------------------------------  
Neste momento, retirou-se da sala o Senhor Presidente da Junta, não participando na votação. ------- 
Paula Caldas: Foi presente mail datado de 13/02/2019, solicitando a troca do gavetão número nove 
pelo gavetão número catorze no cemitério de Rogil.---------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, informar a requerente, que não será possível satisfazer o pedido, 
uma vez que o gavetão número catorze está vendido. -------------------------------------------------------- 
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada que pode pronunciar-se por escrito, 
no prazo de dez dias, nos termos do artigo cento e vinte e um, do Código do Procedimento 
Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Junta voltou à sala passando a fazer parte dos trabalhos.------------------------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e 
dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto dois: Donativo: Para cumprimento da alínea a) do número dois do artigo nono da Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, Junta deliberou, por unanimidade, 
submeter ao Órgão deliberativo, para ratificação, o donativo recebido pela Junta de Freguesia em 
22/02/2019, no valor de cento e cinquenta euros. ------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Prestação de Serviços de Assessoria nas áreas 
Administrativa, de Proteção de Dados e Contabilidade e Finanças 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa Alltrain, com sede em Urbanização Barranco 
do Rodrigo, Rua Manuel Bentes, lote 6, 2ª, 8500-313 Portimão, a apresentar proposta de acordo 
com o caderno de encargos elaborado para a prestação de serviços de assessoria nas áreas 
administrativa, de proteção de dados e contabilidade e finanças.-------------------------------------------- 
Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de areias 
Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de areia e verificados os preços, foi deliberado, 
por unanimidade, adjudicar à empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda, o fornecimento de areia 
durante o ano de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Transporte de inertes 
Efetuada consulta de mercado com vista a transporte de inertes e verificados os preços, foi 
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda, o transporte de 
inertes durante o ano de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Deverá ser solicitado ao concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
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- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
Ponto seis: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de cimento 
Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de cimento e verificados os preços, foi 
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Aljucarga – Transportes, Lda, o fornecimento de 
cimento durante o ano de 2019. --------------------------------------------------------------------------------- 
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 sete: Ajuste Direto Simplificado - Aquisição de Pneus  
Foi deliberado, por unanimidade, e após consulta de mercado, adquirir à empresa de Delfim 
Custódio de Jesus, com sede na Rua das Escolas, n.º 3, 8670-440 Rogil, dois pneus LingLing 7.50-
20 LL61 14PR+Cam+Prot. pela importância de 436,46€ (quatrocentos  e trinta e seis euros e 
quarenta e seis cêntimos), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.---------------------------------------- 
IV - Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: Revista à Portuguesa 2019 "A culpa é do Cu...meta!"  
A Junta deliberou, por unanimidade, proporcionar aos residentes da freguesia de Rogil a 
possibilidade de assistirem à Revista à Portuguesa 2019 “A culpa é do Cu...meta!”, no dia 22 de 
março e cada participante contribuirá com o valor de dez euros para aquisição de bilhete, sendo a 
comparticipação desta Junta no valor de quatro euros por pessoa. ----------------------------------------- 
O transporte é cedido pela Câmara Municipal de Aljezur. --------------------------------------------------- 
Ponto dois: Projetos e promoção de recreio e lazer para idosos e jovens 
Páscoa 2019: A exemplo dos anos anteriores, a Junta de Freguesia com a colaboração da Câmara 
Municipal de Aljezur pretende promover um passeio para os residentes recenseados na freguesia de 
Rogil.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, definir o dia 15 de abril para uma visita ao Jardim Bacalhôa 
Buddha Eden e passagem pelo Santuário do Senhor Jesus do Carvalhal, para munícipes recenseados 
na freguesia de Rogil com mais de 60 anos. A Junta de Freguesia irá suportar os encargos com a 
aquisição dos bilhetes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O almoço será da responsabilidade dos participantes. -------------------------------------------------------- 
Ponto três: Comemorações do XXVI aniversário da freguesia:  
Foi deliberado, por unanimidade comemorar o aniversário da freguesia no dia 16 de junho de dois 
mil e dezanove. Inserida nas festividades do dia do aniversário da freguesia, haverá uma atuação 
musical e será oferecido um almoço à população. ------------------------------------------------------------ 
Para atuação musical referida, foi deliberado, por unanimidade, pedir proposta de preços ao 
acordeonista, Eliseu Brás. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e duas horas e quarenta minutos.--------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


