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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião extraordinária de 24/05/2018  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 24 de maio de 2018 
INÍCIO: 9:00 horas 
ENCERRAMENTO: 13:00 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 nove 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: Terceira alteração ao Orçamento e PPI do ano de dois mil e dezoito 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à terceira alteração ao orçamento e terceira e quarta 
alterações ao PPI do ano de dois mil e dezoito, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos 
documentos se encontram arquivados em pasta própria. -----------------------------------------------------  
Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de maio.------ 
IPDJ: Convite para Sessão de Esclarecimento sobre o SNID.---------------------------------------------- 
IPDJ: Convite – Inauguração de Exposição e Debate “Maio de 68, 50 anos depois”.------------------- 
Município de Aljezur: Informação sobre a entrada em vigor do Acordo Coletivo de Trabalho 
celebrado com a SINTAP.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Freguesia de Budens: Convite para Ação de Formação da ANAFRE a realizar dia 02/06/2018 no 
edifício da Junta de Freguesia de Olhos de Água.------------------------------------------------------------- 
Freguesia de S.Teotónio: Convocatória para reunião da associação de Freguesia do PNSACV a 
realizar no dia 28/05/2018 na Freguesia de S.Teotónio.------------------------------------------------------ 
Tiscquimica Lda: Informação sobre Campanha Promocional.--------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a apresentação na Assembleia da República da 
proposta defendendo o início, ainda em 2018, do processo de construção do Hospital Central do 
Algarve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre a melhoria da capacidade de resposta 
dos cuidados paliativos no Algarve.----------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a aprovação de propostas do PCP sobre portos 
algarvios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rita Melo: Apresentação de proposta para as animações musicais de verão na freguesia do Rogil.-- 
Delfim Jesus: Resposta ao convite de proposta para fornecimento de um destroçador.--------------- 
Assembleia Municipal de Lagos: Informação sobre o cumprimento da resolução da Assembleia da 
República nº.30/2018 para suspensão da pesquisa de petróleo ao largo de Aljezur.---------------------- 
Município de Aljezur: Informação sobre a transferência de verba – delegação de competências – 
conservação de caminhos municipais.--------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Ata da reunião de 24/04/2018 sobre o apoio financeiro às juntas de 
freguesia de Odeceixe, Rogil, Aljezur e Bordeira no ano de 2018.----------------------------------------- 
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Município de Aljezur: Informação sobre aprovação dos apoios financeiros à junta de freguesia 
durante o ano de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rota Vicentina: Informação sobre almoço convívio e pedido de colaboração para divulgação.------- 
ANAFRE: Pedido de contribuições/sugestões – ADSE.----------------------------------------------------- 
ANAFRE: Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa velutina.------------------------------- 
Quim Mateus: Pedido de alojamento.-------------------------------------------------------------------------- 
Tendo em conta que não dispomos de instalações com balneários, foi deliberado, por unanimidade, 
sugerir ao senhor que acampe no parque de campismo. ------------------------------------------------------ 
Caixa de Crédito Agrícola: Pedido de agendamento de reunião.------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade agendar uma reunião. ----------------------------------------------------- 
Mediatica: Pedido de cedência de espaço para realização de formação gratuita.------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade agendar uma reunião. ----------------------------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de Corta Mato 
Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa de Delfim Custódio de Jesus, o fornecimento 
de um destroçador K5-TLBA-165 Herkulis, pelo valor de 4.890,00€ (quatro mil oitocentos e 
noventa euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------- 
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 dois: Aquisição de viatura ligeira de cinco lugares 
Ajuste direto previsto na alínea d) do nº 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 
111-B/2017 de 31 de agosto e demais alterações.------------------------------------------------------------- 
Após análise da proposta relativa ao procedimento acima identificado, a Junta de Freguesia, 
deliberou por unanimidade, adjudicar à firma/empresa, Entreposto Almotor, SA, com sede em, 
Praça José Queirós, 1 1800-237 Lisboa, pelo valor de 14.780,30€ (catorze mil setecentos e oitenta 
euros e trinta cêntimos),acrescido do IVA à taxa legal em vigor e o prazo de execução de 20 dias, o 
fornecimento de uma viatura ligeira de cinco lugares, marca, Renault, modelo, Clio Limited 1.5 
DCI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deverá ser solicitado ao concorrente os documentos de habilitação, nomeadamente: ------------------- 
a)- Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II do Código dos Contratos Públicos 
conforme estipulado na alínea a) do nº 1 do artigo 81º do Código dos Contratos Públicos; ------------ 
a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II do CCP; --------------------------------- 
b) Documentos comprovativos de que não se encontra em nenhuma das situações previstas nas 
alíneas b), d), e) e h) do nº1 do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos, conforme estipulado 
na alínea b) do nº 1 do artigo 81º do referido Código;------------------------------------------------------- 
c) Registo Criminal da entidade bem como dos titulares dos seus órgãos sociais de administração, 
direção ou gerência que comprove que o adjudicatário não incorre nos impedimentos indicados nas 
alíneas b) e h) do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos, devendo constar no fim a que se 
destina: Contratação Pública – Código dos Contratos Públicos;--------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
IV - Desporto Recreio e Lazer 
Ponto dois: Animação Musical – Verão 2018  
Rita Melo: Foi presente mail datado de 15/05/2018 apresentando proposta para duas animações 
musicais, dias 18 de Julho e 1 de agosto do corrente ano. O valor apresentado é de €500,00 
(quinhentos euros).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento proposto pela artista, Rita Melo. ----------------  
Deverá ser solicitado os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
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cENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas treze horas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


