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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 2/01/2020  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 2 de janeiro de 2020 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:30 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 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: 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 dois: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
Teia D’Impulsos: Pedido de Apoio no âmbito do evento Rota do Petisco do Algarve 2020.---------- 
Miguel Regada: Divulgação do livro “Descobrir São Pedro do Sul”.------------------------------------- 
Terras do Infante: Informação sobre a entrega de prémios aos melhores alunos do Ensino 
Secundário – ano letivo 2018/2019.----------------------------------------------------------------------------- 
MultiWorld: Apresentação do catálogo de 2019 de equipamentos para eventos (aluguer e venda).-- 
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária: Campanha de Vacinação Antirrábica, de 
Identificação Eletrónica e de Controlo de outras Zoonoses.-------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar PCP: Informação sobre o Projeto de Lei n.º 151/XIV/1.ª que estabelece o 
regime para a reposição de freguesias extintas.---------------------------------------------------------------- 
Luís Ildefonso: Proposta de Espetáculo – “Crazy Guitars World Music”.-------------------------------- 
FREGAL: Informação sobre a adaptação do regime de formação profissional à Administração 
Local – Decreto-Lei n.º173/2019.-------------------------------------------------------------------------------- 
COROS Portugal: Pedido de colaboração no estudo sobre motivar para cantar em coro.-------------- 
Ordem dos Psicólogos: Pedido de divulgação sobre as Comunidades Pró-Envelhecimento.---------- 
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Envio de Plano de 
Atividades e Orçamento para o ano de 2020.------------------------------------------------------------------- 
ALGAR: Carta de agradecimento pelo contributo prestado à Algar.--------------------------------------- 
IPDJ Faro: Divulgação do Programa Regressar.------------------------------------------------------------- 
IGF: Informação sobre o dever de comunicação ao IGF das subvenções públicas concedidas em 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DGAL: Informação sobre Plano de Contas Central (PCC-SAL) e classificador económico para 
2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tertúlia: Relatório das atividades desenvolvidas em setembro, outubro e novembro de 2019.-------- 
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Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Pedido de apoio financeiro e empréstimo da 
viatura 4x4 para a realização de duas montarias.-------------------------------------------------------------- 
Thyssenkrupp: Proposta para reparação de cadeira elevatória.--------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta para substituição de baterias na cadeira 
elevatória.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Inforzur: Proposta de renovação do antivírus do servidor.-------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta de renovação do antivírus ESET File security 
por 2 anos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AMI: Pedido de Apoio Financeiro.------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o donativo no valor de 30€.------------------------------------- 
Tertúlia: Pedido de apoio no âmbito da Feira de Natal de Aljezur.---------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio de 100€ (cem euros) no âmbito da Feira de Natal 
de Aljezur em 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia trinta e um de dezembro de dois mil e dezanove.-- 
Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Cimento 
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Aljucarga – Transportes Lda., com sede em 
Barreira da Légua, 8670-440 Rogil, a apresentar o preço e peso unitário por saco de cimento, bem 
como as condições de pagamento para fornecimento no ano de 2020.------------------------------------- 
Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Areias 
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda., com sede 
em Barreira da Légua, 8670-440 Rogil, a apresentar proposta de preços de areias por tonelada, para 
o ano de 2020, das seguintes espécies: areia fina crivada; areia grossa crivada; areia fina lavada e 
areia grossa lavada.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Transporte de Inertes 
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda., com sede 
em Barreira da Légua, 8670-440 Rogil, a apresentar proposta de preços para prestação de serviços – 
transporte de inertes do Estaleiro da Secil Britas, SA para a freguesia do Rogil, durante o ano de 
2020 e condições de pagamento. -------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Inertes 
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Secil Britas SA, com filial em Matos da Picota 
– Parragil, 8100-307 Loulé, a apresentar proposta de valor por tonelada dos seguintes inertes: pó de 
pedra (0/4); brita 1; tout-venant 1 e tout-venant 2, bem como as condições de pagamento.-------------  
Ponto seis: Fornecimento de Primários e Tintas 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa Rodrigues & Nunes a apresentar proposta de 
preços e condições de pagamento para fornecimento de 1 lata de primário de 15l e 6 latas de tinta 
para interior/exterior.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV - Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Foi presente mail datado de 
02/01/2020, solicitando apoio financeiro e viatura para duas montarias nos dias 11de janeiro e 1 de 
fevereiro de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de cem euros para fazer face às 
despesas inerentes à realização das montarias e emprestar a viatura, devendo a mesma ser restituída 
sem quaisquer danos/estragos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Informar os responsáveis que deverão providenciar a entrega dos dados do responsável pela 
condução da viatura, na secretaria da Junta. ------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Pedido de Parecer - Parque de Feiras do Rogil 
Foi apresentada proposta do senhor tesoureiro para pedido de parecer da Câmara Municipal de 
Aljezur, relativa ao terreno do parque de feiras do Rogil passar para competência/autonomia da 
Junta de Freguesia do Rogil.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e duas horas e trinta minutos.------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


