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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

ATA 
 
 
Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e catorze, no edifício sede desta autarquia, e na sala 
de reuniões, compareceram, para realizar uma reunião extraordinária 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: Correspondência 
Clube Oasis: Foi presente mail com convite para parceria.-------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, conceder reunião para analisar proposta de parceria.-----------------  
Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “ Os Verdes”: Foi presente ofício número 67-
489785/XII, datado de 8/05/2014 acisando o ofício enviado pela Assembleia de Freguesia de Rogil. 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Foi presente mail, datado de 15/05/2014, informando sobre o resultado do ato eleitoral 
do dia 29/04/2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gabinete Formação ARS Algarve, I.P: Foi presente mail datado de 14/05/2014, dando 
conhecimento da Seminário 6ª. Semana do Bebé de Olhão.------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encontro Combatentes: Foi presente mail datado de 14/05/2014, convidando a Freguesia de Rogil 
para o XXI Encontro junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar. ------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, agradecer o convite e informar que o executivo da Junta não 
poderá estar presente no referido encontro. -------------------------------------------------------------------- 
SINTAP- João Barnabé : Foi presente mail datado de 16/05/2014 com informação sobre a reforma 
do estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Centro de Recrutamento de Faro: Foi presente mail datado de 16/05/2014 com informação sobre 
recrutamento militar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Foi presente mail, datado de 19/05/2014, informando da rejeição da 
proposta do PCP sobre a abolição das portagens na Via do Infante por parte do PS,PSD e CDS. -----
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Recreativo Folclórico Amador do Rogil: Foi presente ofício nº. 12/2014, datado de 
07/05/2014, solicitando apoio financeiro para o 2º. Festival de Sopas do Rogil. 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de cento e cinquenta euros 
(€150,00). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Recreativo Folclórico Amador do Rogil: Foi presente requerimento datado de 16/05/2014, 
solicitando licença para realização de baile no dia 17/05/2014, nos termos do artº. 29º. do Decreto-
Lei nº. 310/12, de 18 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, deferir o pedido e emitir o alvará. -------------------------------------- 
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Ponto dois: Programas Ocupacionais – Sara Francisco  
A 24 de março de 2014 foi celebrado um contrato para trabalho socialmente necessário com Sara 
Cristina da Silva Francisco. Até à presente data registamos 29 faltas justificadas. 
Verificou-se que a senhora quando necessita faltar para estar presente em consultas, qualquer que 
seja a hora da consulta, falta o período completo de trabalho, o que se reflete na não execução do 
trabalho socialmente necessário para o qual se comprometeu. ---------------------------------------------- 
De acordo com a alínea b) do nº3 da cláusula 5ª, constitui causa de rescisão do contrato a ocorrência 
de faltas justificadas durante quinze dias consecutivos ou interpolados.----------------------------------- 
Assim, foi deliberado, por unanimidade e de acordo com a alínea c) do nº4 da cláusula 7ª do 
Contrato Emprego Inserção+, proceder à resolução do contrato com efeitos a partir do próximo dia 
3 de Junho de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três – Delegação de Competências no Presidente da Junta 
Delegação de competências no presidente da Junta de Freguesia (Lei número setenta e cinco, barra 
dois mil e treze, de doze de setembro): ------------------------------------------------------------------------- 
A fim de garantir uma maior funcionalidade e celeridade no desenvolvimento da atividade da 
freguesia e na prestação de serviços aos fregueses, nos termos previsto no artigo número dezassete, 
da Lei número setenta e cinco, barra dois mil e treze, de doze de setembro, foi deliberado por 
unanimidade, delegar no Presidente da Junta a seguinte competência, prevista no artigo dezasseis, 
da Lei supra referida: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
UM – Alínea c) do n.º 2 – Atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem a festas 
populares, romarias, feiras, arraiais e bailes. ------------------------------------------------------------------- 
II – FUNÇÕES GERAIS 
Ponto um: Ajuste Direto Simplificado  
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA AQUISIÇÃO DE BANCOS DE 
JARDIM 
A Junta deliberou por unanimidade adquirir três bancos de jardim. Foram solicitados preços às 
firmas, Veco Juncal e Soinca. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Após análise de preços dos bancos e transporte, foi deliberado, por unanimidade adjudicar o 
fornecimento de três bancos de jardim à firma Soinca. ------------------------------------------------------ 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA AQUISIÇÃO DE RELVA PARA O 
PARQUE INFANTIL 
Foi pelo executivo analisada a proposta apresentada pela firma Campos Sol relativa ao 
procedimento acima identificado. ------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, admitir a proposta apresentada e adjudicar o fornecimento de 
275m2 de relva de segunda, no valor de quinhentos e oito euros e setenta e cinco cêntimos €508,75, 
acrescido de IVA à taxa de 6%. --------------------------------------------------------------------------------- 
A este valor acresce o valor de transporte que será de cento e trinta euros €130,00, acrescido de IVA 
à taxa de 23%.O pagamento será efetuado no ato de entrega do material. ------------------------------- 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, PARA AQUISIÇÃO DE ROÇADORA 
Foi deliberado, pôr unanimidade, adquirir uma roçadora à firma Fertizur, pelo valor de €320,71, 
(trezentos e vinte euros e setenta e um cêntimos) valor que já inclui o IVA. ----------------------------- 
III – DESPORTO RECREIO E LAZER 
Comemorações do XXI aniversário da freguesia: - Inserida nas festividades do dia do aniversário 
da freguesia, que terão lugar, no dia vinte e um de Junho de dois mil e catorze, haverá uma atuação 
musical e serão oferecidas à população uma sardinhada e feijoada de batata-doce.  
Para atuação musical referida, foi deliberado, por unanimidade, pedir proposta de preços ao duo 
musical Eulália e Vânia Nunes. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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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 trinta minutos. ------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO___________________________________________________________________  


