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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 4/02/2021  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 4 de fevereiro de 2021 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 21:15 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 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. 
LocalGest: Envio de proposta 2021.---------------------------------------------------------------------------- 
LocalGest: Informação sobre a atualização da base remuneratória e o valor de remunerações base 
mensais da Administração Pública para 2021.----------------------------------------------------------------- 
LocalGest: Esclarecimento sobre a informação dada relativa à atualização da base remuneratória e 
o valor de remunerações base mensais da Administração Pública para 2021.----------------------------- 
DGAL: Informação sobre o ponto de situação SISAL.------------------------------------------------------- 
DGAL: Apelo à divulgação da campanha #EUSOBREVIVI, sobre a prevenção e combate à 
violência doméstica.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
DGAL: Lei n.º4-B/2020, de 6 de abril – Medidas de combate aos efeitos da pandemia da covid 19 – 
Reporte de janeiro de 2021, por classificação económica.--------------------------------------------------- 
Caixa Crédito Agrícola: Informação sobre o contacto do gestor de cliente – CCAM São Teotónio.- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação PCP – discussão do PJL 151-XIV – Reposição das 
Freguesias – dia 29 de janeiro.----------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a proposta do PCP de apreciação da especialista 
das iniciativas sobre as freguesias.------------------------------------------------------------------------------- 
IMPIC, I.P.: Portal Base – Comunicação de Funcionalidades.--------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Informação sobre a gestão do recinto do mercado mensal do Rogil.----------- 
Município de Aljezur: Informação sobre reunião no âmbito dos Censos 2021.------------------------- 
Município de Aljezur: Envio de edital para divulgação – abertura de candidaturas à Bolsa de 
Estudo do Ensino Superior – 2020/2021.----------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Informação sobre o Censos 2021.-------------------------------------------------  
Município de Aljezur: Pedido de acesso ao parque de merendas de Maria Vinagre para colocação 
de caixas ninho, no âmbito do Projeto “Alojamento Local para Aves”.------------------------------------  
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Município de Aljezur: Pedido de acesso ao parque de merendas de Maria Vinagre para colocação 
de caixas ninho, no âmbito do Projeto “Alojamento Local para Aves”. – alteração de data.------------ 
Engivillart: Envio de relatório sobre a listagem do acordado na reunião de 13/01/2021.--------------- 
Engivillart: Envio de planta da proposta de arquitetura.----------------------------------------------------- 
INE: Censos 2021 – Pedido de divulgação do processo de recrutamento e envio de conteúdos.------- 
INE: Censos 2021 – Pedido de divulgação de conteúdos.--------------------------------------------------- 
FREGAL: Informação sobre Atualização remuneratória Administração Pública – Lei n.º10/2021.-- 
Zimex Sport: Divulgação da venda de máscaras sociais personalizadas para instituições e 
empresas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tertúlia Associação Socio-Cultural: Relatório atividades projeto Entrelaçar referente ao mês de 
janeiro de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jardim de Infância do Rogil: Pedido de material de limpeza.--------------------------------------------- 
Exachem: Pedido de agendamento de reunião.---------------------------------------------------------------- 
Tertúlia Associação Socio-Cultural: Pedido de apoio à edição do livro de fábulas.-------------------- 
Isabel Almeida: Pedido de sinal de identificação local para o Monte Velho da Seiceira.--------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, a colocação da placa de identificação local, assim que seja 
possível.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria 
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e um.-- 
Ponto dois: segunda alteração orçamental da despesa - Orçamento do ano de dois mil e vinte 
um  
Foi deliberado por unanimidade, proceder à segunda alteração orçamental do ano de dois mil e vinte 
um de acordo com o estatuído no SNC-AP, cujos documentos se encontram arquivados em pasta 
própria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
Foi presente os autos de notícia por contraordenação referente a fiscalização realizada por 
elementos do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, Posto Territorial de 
Odeceixe, na estrada nacional 120, da freguesia do Rogil, a 23/01/2021, relativos à circulação de 
canídeo na via pública sem estar acompanhado pelo seu detentor e sem açaimo funcional, não 
fazendo uso de coleira ou peitoral (nº registo 06/2021 e 07/2021).----------------------------------------- 
Nos termos do nº 1 do artº. 16 do Decreto-Lei nº314/2003, de 17 de Dezembro, compete à Junta de 
Freguesia a instrução dos processos. ---------------------------------------------------------------------------- 
Para a instrução e com base na legislação citada e nos termos da alínea p) do nº 1 do artº. 18º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de Setembro, fica deliberado que o instrutor do processo será a assistente técnico 
Élia Maria João Francisco Santos e o decisor será o Presidente da Junta, Elieser João Candeias. ----- 
Ponto quatro: PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
Foi presente os autos de notícia por contraordenação referente a fiscalização realizada por 
elementos do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, Posto Territorial de 
Aljezur, na estrada de acesso à praia da Barradinha, da freguesia do Rogil, a 14/01/2021, relativos à 
falta de trela de canídeo na via pública (nº registo 08/2021).------------------------------------------------ 
Nos termos do nº 1 do artº. 16 do Decreto-Lei nº314/2003, de 17 de Dezembro, compete à Junta de 
Freguesia a instrução dos processos. ---------------------------------------------------------------------------- 
Para a instrução e com base na legislação citada e nos termos da alínea p) do nº 1 do artº. 18º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de Setembro, fica deliberado que o instrutor do processo será a assistente técnico 
Élia Maria João Francisco Santos e o decisor será o Presidente da Junta, Elieser João Candeias. ----- 
Ponto cinco: PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
Foi presente os autos de notícia por contraordenação referente a fiscalização realizada por 
elementos do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, Posto Territorial de 
Odeceixe, na estrada nacional 120, da freguesia do Rogil, a 23/01/2021, relativos à circulação de 
canídeo na via pública sem estar acompanhado pelo seu detentor e sem açaimo funcional, não 
fazendo uso de coleira ou peitoral (nº registo 06/2021 e 07/2021).----------------------------------------- 
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Nos termos do nº 1 do artº. 16 do Decreto-Lei nº314/2003, de 17 de Dezembro, compete à Junta de 
Freguesia a instrução dos processos. ---------------------------------------------------------------------------- 
Para a instrução e com base na legislação citada e nos termos da alínea p) do nº 1 do artº. 18º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de Setembro, fica deliberado que o instrutor do processo será a assistente técnico 
Élia Maria João Francisco Santos e o decisor será o Presidente da Junta, Elieser João Candeias. ----- 
II - Funções económicas 
Ponto um: Ajuste Direto Simplificado – Prestação de Serviços de Consultoria nas áreas 
Contabilística/Financeira, Recursos Humanos e Procedimentos/Contratação Pública  
Foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 77.º do CCP, adjudicar à empresa LocalGest 
Lda, com sede em Rua José Saramago n.º5, A Taurus Centro Empresarial,1675-180 Pontinha, a 
prestação de serviços de consultoria, pelo valor mensal de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), 
acrescido de IVA à taxa em vigor.------------------------------------------------------------------------------- 
A prestação de serviços tem efeito a 1 de janeiro de 2021. -------------------------------------------------- 
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. -------------- 
Ponto dois: Prorrogação do Prazo – Projeto de Arquitetura e Especialidades – Elaboração do 
Projeto do Edifício Sede da Junta de Freguesia de Rogil - Entrega da 1.ª Fase, Novo Edifício 
Foi deliberado, por unanimidade, conceder a prorrogação do prazo até 30 de abril de 2021 para 
apresentação do projeto de execução para o novo edifício. -------------------------------------------------- 
Ponto três: Tertúlia Associação Socio-Cultural: Pedido de apoio à edição do livro de fábulas.----- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro de 300€ para apoiar as despesas com o 
trabalho de ilustração e composição gráfica. ------------------------------------------------------------------ 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e uma horas e quinze minutos.----------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


