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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 5/12/2019 
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 5 de dezembro de 2019 
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: Sexta alteração ao Orçamento do ano de dois mil e dezanove 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à sexta alteração ao orçamento do ano de dois mil e 
dezanove, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em 
pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: 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 três: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
Município de Aljezur: Pedido de sinalização de famílias para entrega de cabazes – Campanha 
Aliados no Natal 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Apoio Financeiro – Animação de Verão.------------------------------------------ 
Município de Aljezur: Delegação de Competências – Relatório 3º Trimestre 2019.-------------------- 
Paulo Melo: Pedido de cedência de artigos relacionados com heráldica como pins, galhardetes,...--- 
Cônsul Honorário da República Federal da Alemanha – Lagos: Convite para participar na 
Cerimónia Anual em Memória das Vítimas das duas guerras mundiais em Aljezur.--------------------- 
Brindestex: Apresentação de produtos para o Natal.--------------------------------------------------------- 
MYID Publicidade Lda: Apresentação de catálogos de produtos de Natal.------------------------------ 
Jardim de Infância do Rogil: Pedido de material de limpeza.--------------------------------------------- 
IEFP, IP.: Devolução de apoio recebido relativo ao processo n.º027/CEI+/18.-------------------------- 
IEFP, IP.: Devolução de apoio recebido relativo ao processo n.º031/CEI+/18.-------------------------- 
Assembleia Municipal de Lagos: Informação sobre a inclusão da construção do novo Hospital 
Público de Lagos no Orçamento de Estado para 2020.------------------------------------------------------- 
Laboratório Industrial da Qualidade: Apresentação de serviços de inspeção de equipamentos 
desportivos e espaços de jogo e recreio.------------------------------------------------------------------------ 
CCDR Algarve: Convite – Seminário “3 em Linha – Programa para a Conciliação da Vida 
Profissional, Pessoal e Familiar”.-------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre inaceitável atraso na eletrificação da 
Linha do Algarve. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RGPDConsultores: Envio de propostas de serviços de Implementação do RGPD e Apoio Jurídico, 
referente à RGPDConsultores e Dr. João Gabriel respetivamente.------------------------------------------ 
Autoridade Tributária e Aduaneira: Inquérito – Canais de Comunicação AT 2019.----------------- 
BVA: Informação sobre Concerto de Natal na freguesia do Rogil.----------------------------------------- 
Ondina Inês: Pedido de utilização na ex-escola primária de Maria Vinagre no dia 14 de dezembro.- 
Foi deliberado, por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.---------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelo requerente.------------------------------ 
Algarzur-Fernando Francisco Barradinha Unipessoal, Lda: Proposta de Publicação de 
Mensagem Natalícia e divulgação das atividades da Junta de Freguesia ao longo do ano de 2020.---- 
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta apresentada de publicação de mensagem 
natalícia e divulgação das atividades da Junta de Freguesia pelo valor de 490€, mais IVA à taxa em 
vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte nove de novembro de dois mil e 
dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto dois: Tabela de Taxas e Preços 
Foi deliberado, por unanimidade, não atualizar os valores constantes na Tabela de Taxas e Preços 
durante o ano de 2020, mantendo os valores praticados no ano de 2019.---------------------------------- 
Ponto três: Tolerância de Ponto 
Foi deliberado, por unanimidade, dar tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de dezembro de 2019 aos 
trabalhadores da Junta de Freguesia de Rogil.-----------------------------------------------------------------   
Ponto quatro: Ofertas de Natal 
Foi deliberado por unanimidade, oferecer um cabaz de Natal e um jantar de Natal, aos funcionários 
e trabalhadores com acordos do Centro de Emprego. -------------------------------------------------------- 
Foi ainda deliberado, por unanimidade, oferecer um lanche à Banda Filarmónica dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur, a qual atuará nesta freguesia, no dia 14 de dezembro e aos participantes do 
programa Entrelaçar, que atuará nesta freguesia, no dia 21 de dezembro. --------------------------------- 
Ponto cinco: Empreitada para Construção de muro de suporte/vedação na ex-escola primária 
de Maria Vinagre 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de decisão de adjudicação após análise da 
proposta relativa ao procedimento acima identificado e adjudicar à empresa Armindo & Pereira 
Construções Lda, pelo valor de 14.250,00€ (catorze mil duzentos e cinquenta euros) e o prazo de 
execução de trinta dias, a empreitada “Construção de muro de suporte/vedação na ex-escola 
primária de Maria Vinagre ”. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Deverá ser solicitado ao concorrente os documentos de habilitação, nomeadamente: ------------------- 
a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II do CCP; --------------------------------- 
c) Documento comprovativo em como não se encontra na situação prevista na alínea i) do artigo 
cinquenta e cinco do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito 
barra dois mil e oito de vinte e nove de Janeiro (Registo Criminal dos titulares dos órgãos sociais de 
administração, direção ou gerência que se encontrem em efetividade de funções, devendo constar o 
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. --------------  
Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Prestação de Serviços de Consultoria  
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa LocalGest Lda, com sede em Rua José 
Saramago n.º5, A Taurus Centro Empresarial,1675-180 Pontinha, a apresentar proposta para  
prestação de serviços de no âmbito da contabilidade autárquica e gestão nas áreas 
contabilística/financeira, procedimentos administrativos e procedimentos/contratação pública.------- 
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Ponto seis – Cemitério 
Maria da Graça Lourenço Pires: foi presente requerimento número 510, datado de 04/12/2019, 
requerendo a concessão, por alvará, do direito de ocupação permanente do coval 251, talhão quatro 
no cemitério de Rogil. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------ 
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 ___________________________________________________________________ 


