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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 7/11/2019  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 7 de novembro 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: Quinta alteração ao Orçamento e quinta alteração ao PPI do ano de dois mil e 
dezanove 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à quinta alteração ao orçamento e quinta alteração ao PPI 
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 as atas das reuniões anteriores, que 
foram aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinadas pelos membros presentes. ------------- 
Ponto três: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
Município de Aljezur: Edital referente à publicitação das deliberações tomadas na sessão ordinária 
da Assembleia Municipal, realizada no dia 27/09/2019.------------------------------------------------------ 
Município de Aljezur: Pedido de colaboração para sinalização de idosos.------------------------------- 
Comissão Nacional de Eleições: Informação sobre deliberação do CNE urgente para divulgação 
pelas mesas de voto (nota explicativa em braille).------------------------------------------------------------- 
GeoXXI, Lda: Informação sobre Encontro com Equipa do Plano Estratégico Terras do Infante.----- 
RGPD Consultores: Apresentação de serviços de Proteção de Dados e CiberSegurança.-------------- 
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária: Informação sobre Decreto-Lei 82/2019_SIAC.------ 
Chagas, S.A.: Orçamento de material.-------------------------------------------------------------------------- 
FRESOFT: Convite para inscrição em Workshops subordinados ao tema “Movimentos 
Contabilísticos: Dúvidas e Questões do CCP”.---------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a resposta à pergunta ao Governo (MATE) sobre 
Campismo e caravanismo na Costa Alentejana e Vicentina.------------------------------------------------- 
SINTAP-Algarve: Informação sobre Opção Gestacionária (Descongelamento).------------------------ 
ACES Algarve II – Barlavento: Informação sobre Encontro “Sinergias em Saúde”.------------------ 
CCDR Algarve: Convite para Ação de Educação Ambiental.---------------------------------------------- 
STAL: Eleição para os Órgãos Nacionais e Regionais do STAL.------------------------------------------ 
SGMAI: Composição das Comissões Recenseadoras no Território Nacional dirigido ao Presidente 
da Comissão Recenseadora.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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SGMAI: Composição das Comissões Recenseadoras no Território Nacional dirigido aos partidos 
políticos com assento na Assembleia da República.----------------------------------------------------------- 
Casa da Criança do Rogil: Candidatura à atribuição de apoio da Junta de Freguesia de Rogil para 
o ano de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jorge Jesus: Informação sobre a Manutenção SADI.-------------------------------------------------------- 
Escola Básica Integrada do Rogil: Pedido de ajuda para aquisição de duas mesas de piquenique 
em madeira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi, deliberado por unanimidade, adquirir as mesas para a Escola Básica de Rogil.--------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de outubro de dois mil e dezanove.- 
Ponto dois: Processos de Contra-Ordenação canídeos 6, 7, 8 e 9/2019 
Arménio de Oliveira Telo: Foi presente cópia da informação do pagamento voluntário da coima. O 
processo fica encerrado e será prestada informação ao Comandante da Guarda Nacional 
Republicana de Aljezur. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto três: Empreitada para Construção de muro de suporte/vedação na ex-escola primária 
de Maria Vinagre 
Ajuste Direto nos termos da alínea a) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo DL nº. 18/2008, de 29 Janeiro, na sua atual redação 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do procedimento relativo à “Empreitada para 
Construção de muro de suporte/vedação na ex-escola primária de Maria Vinagre”, e convidar a 
empresa Armindo & Pereira – Construções, Lda., com sede na Urbanização Vale Telha Sector D-
Lote 213, 8670-156 Aljezur, a apresentar proposta em conformidade com o caderno de encargos 
elaborado na Câmara Municipal de Aljezur. ------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 290.º-A do CCP, foi deliberado, por unanimidade, designar como Gestor do 
contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste, Elieser João Candeias. - 
A proposta deverá ser apresentada até às 23:59 horas do dia 29 de novembro de 2019. ---------------- 
Ponto quatro – Cemitério 
Noélia Maria Marreiros Oliveira: foi presente requerimento número 473, datado de 30/10/2019, 
requerendo autorização para transladação de cadáver/ossadas do gavetão 23 para inumação em 
Gavetão 31. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente, respeitando o prazo 
estipulado para exumações do regulamento dos cemitérios municipais do Município de Aljezur (três 
anos após inumação).---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ___________________________________________________________________ 


