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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 1/04/2021  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 1 de abril de 2021 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:20 horas  
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária e 
Neuza Alexandra Silva Rosa, Tesoureira. --------------------------------------------------------------------- 
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  
Administração Geral 
Ponto um: 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 dois: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
LocalGest: Informação sobre a prestação de contas e envio das contas aprovadas ao Tribunal de 
Contas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Informação sobre os Censos 2021.---------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Informação sobre os Censos 2021 – esclarecimentos.------------------------------------------ 
Serviço de Finanças de Aljezur: Informação sobre a Campanha IRS 2020 – Atendimento digital 
assistido pelas Juntas de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------
Grupo Parlamentar PCP: PCP leva à votação Projeto de Lei que estabelece o regime o regime 
para a reposição de freguesias extintas.------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar PCP: Projeto de resolução n.º 1170/XIV/2.ª – Pela dinamização do transporte 
ferroviário na linha do Algarve essencial ao desenvolvimento da região e bem-estar da população.-- 
Direção Geral do Património Cultural: Convite à participação – Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios 2021.--------------------------------------------------------------------------------------- 
ESPAP: Contrato de Adesão à solução da Fatura Eletrónica na Administração Pública (Solução 
FE-AP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IS ART Geral: Informação da Implementação da Contratação Pública.---------------------------------- 
Tertúlia: Relatório do Projeto Entrelaçar de fevereiro de 2021.-------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Informação sobre Apoios Financeiros 2021.-------------------------------------- 
DGAL: Plataforma SCAP-Autarquico – Disponibilização da capacidade de autenticação e 
assinatura eletrónica qualificada na qualidade de titular de órgão das autarquias locais.---------------- 
DGAL: Informação sobre reuniões para aprovação de Contas pelos órgãos deliberativos.------------- 
DGAL: Envio de informação financeira.----------------------------------------------------------------------- 
DGAL: Lei n.º4-B/2020, de 6 de abril – Medidas de combate aos efeitos da pandemia da Covid 19 
– Reporte de março de 2021 por classificação económica.--------------------------------------------------- 
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DGAL: SIIAL – Carregamento de dados “Recursos Humanos (trimestral) ” – 1º trimestre de 2021.- 
SGMAI: Recenseamento Eleitoral – Consulta anual cadernos.--------------------------------------------- 
KMED Europa: Convocatória para realização dos exames de medicina no trabalho.------------------ 
JVPlantas: Resposta à consulta de mercado para fornecimento de plantas.------------------------------- 
ARION: Informação P-2019-148 – Loteamento no Rogil – Fatura de execução das especialidades.- 
Américo de Jesus & Viegas Lda: Apresentação de proposta de preços – fornecimento de material 
e transporte de inertes.---------------------------------------------------------------------------------------------  
FREGAL: Prorrogação de prazos – Decreto-Lei n.º22-A/2021.-------------------------------------------- 
CLDS4G A CASA: Informação sobre apoio na elaboração do IRS.--------------------------------------- 
Freesoft: Implementação da Faturação Eletrónica.----------------------------------------------------------- 
DSF AT: Campanha de IRS 2020 – Juntas de Freguesia – envio de links de acesso para formação.--  
Maria José de Oliveira: Pedido de licença para colocação de lápide no coval 346, fila, talhão nº5.-- 
Konica Minolta: Apresentação de proposta para troca da fotocopiadora Konica Minolta.------------- 
Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria 
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia trinta e um de março de dois mil e vinte e um.- 
Ponto dois: Aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa - Execução Orçamental relativo ao ano 
económico de 2020 – Proposta – Pelo senhor Presidente da Junta foi apresentada a proposta 
número 14/2021, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
“Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aprovação do mapa Fluxos de Caixa - Contas 2020 – Incorporação do Saldo da Gerência 2020 ----- 
Considerando que nos termos do artigo 130.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprova 
o Orçamento de Estado para 2021: “Após aprovação do mapa «Fluxos de caixa» pode ser 
incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de 
prestação de contas, o saldo da gerência da execução orçamental”; ---------------------------------------- 
Considerando que nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à junta de freguesia aprovar as 
revisões ao orçamento; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Existe a necessidade de integração do saldo apurado da execução orçamental de 2020, para poder 
ser utilizado para o desenvolvimento de projetos da Freguesia; -------------------------------------------- 
Foi elaborada a proposta da 1.ª Revisão Orçamental ao Orçamento e a 1.ª revisão às GOP para o ano 
de 2021, a qual incorpora o saldo apurado da execução orçamental de 2020, no valor de 243 
706,14€ (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e seis euros e catorze cêntimos) conforme o 
mapa de “Fluxos de Caixa”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Na elaboração do Orçamento inicial, por lapso, as rubricas do grupo 010213 não ficaram bem 
classificadas, pelo que, foi necessário colocar os valores corretos nas rubricas 01021301 e 
01021302. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, propõe-se que se delibere: ------------------------------------------------------------------- 
A aprovação do mapa «fluxos de caixa», referente a 31/12/2020; ------------------------------------------ 
A aprovação da 1.ª Revisão Orçamental ao Orçamento e a 1.ª revisão às GOP; -------------------------- 
Submeter à Assembleia de Freguesia, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 9.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da 
1.ª Revisão ao Orçamento e GOP de 2021, com a incorporação do saldo da gerência de 2020, na 
rubrica da receita “16.01.01 – Na posse do serviço” no valor de 243.706,14€, bem como a sua 
distribuição nas rubricas da despesa que constam do mapa da despesa – revisão nº1.” ----------------- 
A Junta deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----------------------------------------- 
Ponto três: Mapa de férias 
Foi deliberado por unanimidade, aprovar o mapa de férias para o ano de 2021, o qual ficará afixado 
nos serviços administrativos até ao final do ano. -------------------------------------------------------------- 
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Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Transporte de inertes 
Efetuada consulta de mercado com vista a serviços de transporte de inertes e verificados os preços, 
foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Américo de Jesus e Viegas Lda, com sede em 
Barreira da Légua 8670-440 Rogil, a prestação de serviços de transporte de 300 toneladas de 
inertes, durante o ano de 2021, dos estaleiros da Secil Britas.---------------------------------------------- 
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. -------------- 
II – Proteção do meio ambiente - cemitérios 
Ponto um: Maria José de Oliveira: foi presente requerimento número 128, datado de 23/03/2021, 
requerendo a autorização para colocação de lápide no coval 346, fila, talhão nº5.------------------------ 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------ 
III – Funções económicas 
Ponto um: Bombeiros Voluntários de Aljezur: Pedido de Apoio Financeiro para Reparação de 
Veículo de comando VCOT-02.---------------------------------------------------------------------------------- 
No âmbito da deliberação do dia 7-01-2021 e com a incorporação do Saldo da Gerência do ano 
2020, foi deliberado, por unanimidade, efetuar o pagamento do apoio financeiro de 1750,00€ para 
Reparação de Veículo de comando VCOT-02, na sua totalidade no final do mês de abril de 2021. --- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e duas horas e vinte minutos.------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


