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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião extraordinária de 16/04/2020  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 16 de abril 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: Aprovação de Atas 
Ponto dois: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
LocalGEST: Informação – Instruções à execução orçamental 2020.-------------------------------------- 
Engivillart: Informações sobre o Projeto – Junta de Freguesia do Rogil.--------------------------------- 
União de Sindicatos do Algarve: Apelo – Comemorações do 25 de abril de 1974.--------------------- 
IEFP: Covid-19 – Procedimentos no âmbito de suspensão dos projetos apoiados.---------------------- 
Aqualgar: Divulgação do produto DesinFEX – Desinfetante de superfícies.----------------------------- 
Auto Marreiros, Lda: Envio de orçamento.------------------------------------------------------------------ 
Tertúlia Associação Socio-cultural Aljezur: Relatório Entrelaçar Março em tempo de Covid 19.-- 
DGAL: Publicação L6/2020 e Despacho 4460-A/2020.----------------------------------------------------- 
IPDJ Faro: Apresentação do projeto Apoio Maior – Voluntariado Jovem – Direção Regional do 
Algarve do IPDJ.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Aprovação Anteprojeto – Edifício Sede da Junta de Freguesia de Rogil 
Foi deliberado, por maioria, com a abstenção do senhor Tesoureiro, Emílio Martins, aprovar o 
anteprojeto elaborado pela empresa Engivillart, com as seguintes retificações: -------------------------- 
A divisão da obra terá de ser feita em duas fases pela questão da disponibilidade financeira, sendo 
que sugeríamos a 1ª fase ser a estrutura principal com cobertura (tosco) e a 2ªfase os acabamentos 
(divisões, rebocos, instalações elétricas, etc); ----------------------------------------------------------------- 
Informar que concordamos com o corredor de emergência ser feito através do armazém existente; -- 
Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Reparação de Viatura 4x4 
Efetuada consulta de mercado com vista à reparação de viatura e verificados os preços, foi 
deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Auto Marreiros Lucilia e E.Marreiros, Lda., a 
reparação do veículo no valor de 1108,46€ (Mil, cento e oito euros e quarenta e seis centimos). ----- 
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. -------------- 
 
 



Reunião de 16-04-2020 

Página nº2 

Ponto três: Procedimentos para introdução da Faturação Eletrónica 
Foi deliberado, por unanimidade, implementar condições de receção de faturas eletrónicas e para 
para emissão desses documentos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28/12, através da 
empresa Fresoft, Lda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 __________________________________________________________________ 


