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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião extraordinária de 16/03/2020  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 16 de março de 2020 
INÍCIO: 10:00 horas 
ENCERRAMENTO: 11:30 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 dez 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. 
Maria da Graça Fernandes: foi presente requerimento número 85, datado de 06/03/2020, 
requerendo a autorização para obras em coval 336, fila, talhão nº5 para proceder ao revestimento 
em mármore e colocação de lápide.------------------------------------------------------------------------------ 
SINTAP-Algarve: Informação sobre o Plano de Contigência – Covid-19.------------------------------- 
Tertúlia Associação Social-Cultrural – Aljezur: Relatório Entrelaçar e Planificação Geral 2020.-- 
Roberto Amazonas Lda: Informação sobre a gama de produtos para limpeza e desinfeção.---------- 
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Envio de Relatório 
de Atividades e Contas do ano de 2019.------------------------------------------------------------------------ 
Américo de Jesus & Viegas Lda: Proposta de preços para prestação de serviços de retroescadora 
durante o ano 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRIME DIGITAL Unipessoal Lda: Orçamento para tela com impressão digital.---------------------- 
Associação de Freguesias PNSACV: Grupo de Trabalho Perímetro de Rega do Mira.---------------- 
Tribunal de Contas – Portugal: Despacho Judicial n.º 1/2020 – Secção do Tribunal de Contas – 
Área IX – Prestação eletrónica de contas do exercício de 2019 ao Tribunal de Contas. Instrução n.º 
1/2019, publicada no DR, 2 série – n.º46, de 6 de março de 2019.------------------------------------------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de tela com impressão digital 
Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Prime Digital, o fornecimento de tela com 
impressão digital para outdoor, no valor de 216,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------- 
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. -------------- 
Ponto dois: Cemitério 
Maria da Graça Fernandes: foi presente requerimento número 85, datado de 06/03/2020, 
requerendo a autorização para obras em coval 336, fila, talhão nº 5 para proceder ao revestimento 
em mármore e colocação de lápide.------------------------------------------------------------------------------ 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------ 
IV - Desporto Recreio e Lazer 
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Ponto um: Parque de Merendas 
Foi deliberado, por unanimidade, devido à atual pandemia do Covid-19, encerrar por tempo 
indeterminado, todos os parques de merendas da freguesia de Rogil.-------------------------------------- 
Ponto dois: Posto de Turismo 
Foi deliberado, por unanimidade, devido à atual pandemia do Covid-19, encerrar o Posto de 
Turismo de Rogil.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Parques Infantis 
Foi deliberado, por unanimidade, devido à atual pandemia do Covid-19, encerrar por tempo 
indeterminado, todos os parques infantis da freguesia de Rogil.-------------------------------------------- 
Ponto dois: Projetos e promoção de recreio e lazer para idosos  
Páscoa 2020: Foi deliberado, por unanimidade, devido à atual pandemia do Covid-19 suspender o 
Passeio da Páscoa, sendo remarcado quando possível.-------------------------------------------------------- 
Ponto três: Revista à Portuguesa 2020 "Com a Greta pelo Ar..."  
Foi deliberado, por unanimidade, devido à atual pandemia do Covid-19 suspender a ida à Revista à 
Portuguesa em Portimão, sendo remarcada quando possível.------------------------------------------------ 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas onze horas e trinta minutos.--------------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


