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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião extraordinária de 21/06/2018  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 21 de junho de 2018 
INÍCIO: 11:00 horas 
ENCERRAMENTO: 12:00 horas 
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário 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 onze 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: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de junho.------ 
União Freguesias Estômbar e Parchal: Pedido de colaboração para envio de carta relativa ao 
desejo de um menino com cancro.------------------------------------------------------------------------------- 
Polícia de Segurança Pública: Pedido de colaboração para envio de carta relativa ao desejo de um 
menino com cancro.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Teatro Poético Português: Informação sobre apresentação de eventos poéticos.----------------------- 
Tertúlia Associação Socio-Cultural: Informação sobre o relatório em atraso, de Janeiro e 
Fevereiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tertúlia Associação Socio-Cultural: Relatório do Programa Entrelaçar referente aos meses de 
Março, Abril e Maio.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tertúlia Associação Socio-Cultural: Envio de cartaz do Teatro “Nossa Terra, Nossa Gente” e 
pedido de materiais para o evento.------------------------------------------------------------------------------- 
Bloco de Esquerda Algarve: Informação sobre a recomendação ao Governo para desencadear as 
ações necessárias para a construção do Hospital Central do Algarve.-------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a pergunta ao Governo sobre o reforço dos meios 
humanos na Polícia Marítima de Lagos.------------------------------------------------------------------------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Corta Mato: 
Delfim Custódio de Jesus: Foi deliberado por unanimidade, proceder ao pagamento da fatura 
1/782, emitida a 19/06/2018, no valor de 5.525,70€ (cinco mil quinhentos e vinte cinco euros e 
setenta cêntimos) referente ao fornecimento de um destroçador K5-TLBA-165 Herkulis. ------------- 
Ponto dois: Aquisição de viatura ligeira de cinco lugares 
Entreposto Almotor – Comércio e Reparação de Veículos, S.A: Foi deliberado, por 
unanimidade, proceder ao pagamento da fatura 2.018.23013496, emitida a 18/06/2018, referente ao 
fornecimento de um veículo ligeiro Renault, modelo Clio Limited Energy dCi 90, no valor de 
18.179,77€ (Dezoito mil, cento e setenta e nove euros e setenta e sete cêntimos).----------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas doze horas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
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