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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

  Ata da reunião ordinária de 06/09/2018  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 6 de setembro 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: Quinta alteração ao Orçamento do ano de dois mil e dezoito 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à quinta alteração ao orçamento 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: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
Conferência de Santa Teresinha do Menino Jesus do Rogil: Informação sobre a suspensão da 
conferência no Rogil.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tertúlia Associação Socio-Cultural: Relatório Entrelaçar dos meses de Junho e Julho de 2018.---- 
Selectra: Informação sobre a Tarifa Social na eletricidade e gás.------------------------------------------- 
INTACT INTACT: Apresentação de equipamento para desinfeção do ar e ambiente nas capelas 
mortuárias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nicole Serafim: Informação sobre peças de teatro da CRI’ART em exibição e outros projetos.------- 
Município de Aljezur: Informação sobre “Transferência de Verba” – Contrato de Delegação de 
Competências.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SGMAI: Informação sobre as alterações à lei do Recenceamento Eleitoral (Lei nº47/2018, de 13 de 
agosto).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDP Distribuição: Informação sobre a manutenção do contador de eletricidade.----------------------- 
DGAL: Informação sobre a elaboração e aprovação dos documentos previsionais das entidades 
públicas autárquicas para o ano de 2019.----------------------------------------------------------------------- 
Comunicações DGAL: Acompanhamento do processo de descongelamento de carreiras.------------- 
Paróquia de Nossa Senhora de Alva – Aljezur: Convite para a Festa de Nossa Senhora de Alva.-- 
Alexandra Gomes: Informação e pedido de limpeza de canteiro devoluto na Travessa do Poente no 
Rogil.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Informação relativa à lei nº51/2018, de 16 de agosto, que altera a lei das finanças locais. 
Associação Oncológica do Algarve: Solicitação de inscrição de grupo na Mamamaratona 2018.---- 
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Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre o inadmissível atraso na disponibilização de 
medicamento a doente com psoríase no Hospital de Portimão.---------------------------------------------- 
CEAVG: Convite de adesão à Rede de Custódia “Guardiões dos Charcos Temporários” da Costa 
Sudoeste de Portugal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Cemitério 
Graciete Maria Martins Creado: foi presente requerimento número 279, datado de 07/08/2018, 
requerendo licença para revestimento em mármore da sepultura temporária no coval nº319, fila, 
talhão 5, no cemitério do Rogil.---------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------ 
Otília da Silva Matos Moreira: foi presente requerimento número 284, datado de 13/08/2018, 
requerendo licença para ocupação permanente de um gavetão para ossadas, no cemitério do Rogil.-- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Ajuste Direto Simplificado – Projeto de Arquitetura e Caderno de Encargos 
Com vista à aquisição de serviços de arquitetura, foi deliberado, por unanimidade, convidar a 
empresa Tiago Barros Studio, com sede em Rua 25 de Abril 46, 8670-088 Aljezur, para apresentar 
proposta de preços para elaborar projeto de arquitetura e caderno de encargos para a construção do 
novo edifício da Junta de Freguesia do Rogil, bem como as condições de pagamento.------------------ 
Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Projetos de Especialidades e Mapa de Quantidades 
Com vista à aquisição de serviços de engenharia, foi deliberado, por unanimidade, convidar a 
empresa ARION – Agricultura, Engenharia e Construção, Unipessoal Lda., com sede em 
Fontelhinha, Caixa Postal 6162, 7630-562 S.Teotónio, para apresentar proposta de preços para a 
elaboração de projetos de especialidades e mapa de quantidades para a construção do novo edifício 
da Junta de Freguesia do Rogil, bem como as condições de pagamento.----------------------------------- 
Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Casa em Madeira 
Com vista à aquisição de casa em madeira com as dimensões de 5m x 7m com uma porta com as 
dimensões de 1m x 2m e duas janelas com 1m x 1m, foi deliberado, por unanimidade, convidar a 
empresa Frank Lehmann, Ideias em Madeira Lda., com sede na Zona Industrial da Feiteirinha, lote 
22, Caixa Postal 22, 8670-440 Rogil, a apresentar proposta de preços para o seu fornecimento para 
a escola de Maria Vinagre, bem como as condições de pagamento.---------------------------------------- 
Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Serviços de Construção Civil 
Com vista à demolição de muro existente, construção de novo muro em alvenaria com a dimensão 
de 68 m de comprimento por 1m de altura e respetiva pintura, na escola primária de Maria Vinagre, 
foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa Carlos Silvestre Fonseca Unipessoal Lda., 
com sede na Rua Dom Francisco Gomes de Avelar, 16 Loja B, 8670-083 Aljezur, a apresentar 
proposta de preços para a prestação de serviços de construção civil, bem como as condições de 
pagamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV - Desporto Recreio e Lazer  
Ponto um: A exemplo de anos anteriores, a Junta de Freguesia continua a promover e executar 
projetos de recreio e lazer para jovens e idosos desta freguesia. No cumprimento e execução do 
Plano Plurianual para o ano de dois mil e dezoito a Junta deliberou, por unanimidade, organizar um 
Convívio de Gerações, com oferta de um lanche e música para dançar, a realizar no dia nove de 
dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para animação musical, foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento ao artista Eliseu Brás.- 
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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 ___________________________________________________________________ 


