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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 3/06/2021  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 3 de junho de 2021 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:00 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. 
Stal: Proposta de ACEP a celebrar com a Junta de Freguesia de Rogil.----------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Divulgação de iniciativas na área da pesca para a região do Algarve. 
Grupo Parlamentar do PCP: Divulgação do Projeto de Resolução n.º 1255/XIV/2.ª – Pela criação 
da Administração dos Portos do Algarve, integrando todos os portos comerciais, de pesca e de 
recreio da região algarvia.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Fresoft: Informação sobre novo colaborador Fresoft.-------------------------------------------------------- 
SendIt: Informação sobre a parceria entre a Fresoft e a Sendit para envio de mensagens ou outras 
notificações aos fregueses ou interlocutores.------------------------------------------------------------------- 
CCDR Algarve: Informação sobre Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional do 
Algarve 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INE: Documentos de Prestação de Contas 2020.-------------------------------------------------------------- 
Tertúlia Associação Socio-Cultural de Aljezur: Documentos aprovados na Assembleia Geral de 
Sócios no passado mês de abril.---------------------------------------------------------------------------------- 
Tertúlia Associação Socio-Cultural de Aljezur: Relatório de atividades desenvolvidas no mês de 
abril no projeto “Entrelaçar”.------------------------------------------------------------------------------------- 
DGAL: Informação sobre Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril- reporte de maio de 2021.-------------------- 
Arion: Informação sobre Lotamento do Rogil – Processo de Concurso.----------------------------------- 
Município de Aljezur: Reunião de avaliação do Programa Entrelaçar.----------------------------------- 
Brindestex: Envio de orçamento – Dia Mundial da Criança – Aquisição de lembranças.-------------- 
Casa da Criança do Rogil: Pedido de demarcação de lugar de cargas e descargas.--------------------- 
LocalGEST: Informação sobre envio de documentos para o Tribunal de Contas.----------------------- 
Rota Vicentina: Comunicado – Caravanismo Selvagem e o Art.º 50-A do Código da Estrada.------- 
Essilor: Apresentação do programa filantrópico Together for Vision.------------------------------------- 
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Earth consulters: Informações e ficha de inscrição para a formação de Conduzir e Operar o Trator 
em Segurança.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Engivillart: Pedido de prolongamento do prazo de entrega do projeto.------------------------------------ 
Associação Portuguesa de Matilhas de Caça Maior: Pedido de isenção de licenciamento de 
animais de companhia para 2021.-------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que não é possível atender ao pedido de isenção de 
licenciamento de animais de companhia. ----------------------------------------------------------------------- 
Freguesia de Luzianes-Gare: O desejo de um menino com cancro.-------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, dar continuidade ao sonho do menino enviando cartas para 10 
entidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Escola Internacional de Aljezur: Pedido de disponibilidade para acolher a exposição do Projeto 
“Escola Azul”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, enviar resposta favorável relativamente à exposição do projeto na 
Freguesia de Rogil. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria 
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia trinta e um de maio de dois mil e vinte e um.------ 
Ponto dois: Prestação de Contas e Relatório de Gestão do ano de 2020  
Foram apresentados os documentos referentes à Prestação de Contas e Relatório de Gestão do ano 
de dois mil e vinte, da Freguesia de Rogil, a fim de serem aprovados pela Junta de Freguesia e 
submetidos à apreciação da Assembleia de Freguesia, conforme determina a alínea e), do número 
um, do artigo décimo sexto, conjugado com a alínea b), do número um, do artigo nono, ambos do 
anexo primeiro, aprovado pela Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Depois de analisados os respetivos documentos, os quais foram elaborados em conformidade com o 
SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, a Junta de 
Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos de Prestação de Contas e Relatório 
de Gestão do ano de dois mil e vinte, os quais serão devidamente arquivados em pasta própria, 
estando disponíveis para consulta, quando tal for solicitado e submeter os mesmos à apreciação e 
votação da Assembleia de Freguesia de Rogil. ---------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Donativo: Para cumprimento da alínea a) do número dois do artigo nono do anexo 
primeiro, aprovado pela Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a 
Junta deliberou, por unanimidade, submeter ao Órgão deliberativo, para ratificação, o donativo 
recebido pela Junta de Freguesia em 17/05/2021, no valor de cento e cinquenta euros. ----------------- 
Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Serviços de pintura 
Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de serviços de reparação e pintura de muros e 
capela do Cemitério de Rogil, e verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar os 
serviços ao Sr. Nuno Amado, no valor de €3.880,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------- 
Deverá ser solicitado ao prestador do serviço os seguintes documentos: ---------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
Ponto cinco: Prorrogação do Prazo – Projeto de Arquitetura e Especialidades – Elaboração 
do Projeto do Edifício Sede da Junta de Freguesia de Rogil 
Na sequência do pedido apresentado a 31 de maio de 2021 pela empresa Engivillart, pedindo o 
prolongamento do prazo para entrega do projeto até 7 de junho de 2021, foi deliberado, por 
unanimidade, conceder a prorrogação do prazo até ao dia 7 de junho de 2021 para apresentação da 
conclusão do projeto do edifício sede da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------- 
Ponto seis: Comemoração do Aniversário da Freguesia do Rogil 
Foi deliberado, por unanimidade, celebrar o aniversário da freguesia no dia 20 de junho de 2021 
através da divulgação de um vídeo promocional da freguesia elaborado em parceria com o 
Município de Aljezur, e a compra de sardinhas e carapaus para distribuir gratuitamente aos 
fregueses da freguesia neste dia.---------------------------------------------------------------------------------   
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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 eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


