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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 4/03/2021  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 4 de março de 2021 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 21:45 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: Informação sobre Fecho do Ano (Mapa de Encargos Contratuais/Atualização do 
Património).---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Município de Aljezur: Despacho n.º1 de 7 de janeiro de 2021 – tolerâncias de ponto para 2021.---- 
Município de Aljezur: Sessão de sensibilização sobre crime de tráfico de seres humanos e 
principais questões a ter em atenção durante a realização de atendimentos ao público.------------------ 
Município de Aljezur: Plano de Ação para a Energia Sustentável e para o Clima – PAESC.--------- 
Município de Aljezur: Informação sobre apoios financeiros à Junta de Freguesia do Rogil.---------- 
Município de Aljezur: Concessão do gavetão no Cemitério do Rogil.------------------------------------ 
Altice Empresas: Confirmação/pedido de cancelamento – serviço de um cartão.----------------------- 
Algar: Resposta ao protocolo de colaboração.----------------------------------------------------------------- 
Élia Santos: Release 2.121 – Portal BASE – comunicação de funcionalidades.-------------------------- 
SINTAP: Despacho n.º11418-A_2020 – Operacionalização do reforço da capacidade de rastreio.--- 
SUDOMAT: Resposta à consulta de mercado.---------------------------------------------------------------- 
INE: Censos 2021 – Responsabilidades das Juntas e Especificação de Funções de Coordenador de 
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INE: Informação do Coordenador de Freguesia do Rogil – Censos 2021.--------------------------------- 
ANAFRE: Envio de formulário que permite consultar as listas de vacinação da Fase I.---------------- 
ANAFRE: Protocolo de Cooperação entre a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) e a 
ANAFRE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Fundação “la Caixa” – Humaniza – Concurso Projetos Inovadores de Intervenção em 
Cuidados Paliativos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Código de conduta para a aplicação de produtos fitofarmacêuticos.-------------------------- 
Carlos Martins: Proposta de preços para prestação de serviços de retroescavadora no ano de 2021.- 
Tertúlia: Resposta ao apoio concedido.------------------------------------------------------------------------ 
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Arion: P-2019-148 – Loteamento no Rogil – Pedido de informações necessárias.----------------------- 
GNR UUC_-DSines SD_Aljezur: Processo de contraordenação 8/2021 232503000.------------------ 
Leonilde Domingos: Pedido de aquisição do gavetão nº35 – Cemitério do Rogil.----------------------- 
Vasco de Mello: Pedido de reparação de estrada da praia da Barradinha.--------------------------------- 
Casa da Criança do Rogil: Carta de apresentação da nova lista de órgãos sociais da Associação 
Casa da Criança do Rogil.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Laboratório Industrial da Qualidade: Inspeção de equipamentos desportivos, espaços jogo e 
recreio, fitness ar livre e aventura.------------------------------------------------------------------------------- 
E-Redes: Alteração de marca e nome de EDP Distribuição para E-Redes – Distribuição de 
Eletricidade, S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inforzur: Proposta de orçamento para aquisição de computador portátil.--------------------------------- 
Vasco Oliveira: Resposta à consulta de mercado.------------------------------------------------------------ 
DGAL: Lei n.º 4-B/2020, de 6 de Abril.------------------------------------------------------------------------ 
F.C.Sousa: Proposta de preços para papeleiras com cinzeiros e dispositivos retenção de 
contentores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SW Color Aljezur: Apresentação de loja de tintas em Aljezur.-------------------------------------------- 
Solange Oliveira: Proposta de preços para prestação de serviços de jardinagem.------------------------ 
Gab. Min. Modernização Est. Adm. Pública: Prémio Autarquico – Programa “Nunca Esquecer”.- 
Grupo R. Folclórico e Amador do Rogil: Pedido de apoio para candidatura a programa cultural.--- 
Leonilde Domingos: Pedido de aquisição do gavetão nº35 – Cemitério do Rogil.----------------------- 
Alexandra Almeida: Pedido de caixa postal.------------------------------------------------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipo Teatro Infantil: Apresentação de proposta de espetáculos.------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que não é possível apoiar o projeto apresentado. ---------- 
Konica Minolta: Pedido de reunião.---------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, contactar a empresa, a fim de agendar a reunião solicitada.--------- 
Inês Mendes: Pedido de colaboração em nome da Tuna Feminina de Economia do Porto.------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que não é possível apoiar, visto a junta de freguesia não 
dispor de alojamento e nesta fase pandémica priorizar as ajudas a situações emergentes e da sua 
freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria 
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e um.- 
Ponto dois: Avaliação de Desempenho dos anos de 2019 e 2020 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à homologação das avaliações de desempenho atribuídas 
aos funcionários desta Junta.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Élia Maria João Francisco dos Santos, Desempenho Excelente.-------------------------------------------- 
José João dos Santos, Desempenho Adequado.---------------------------------------------------------------- 
Os funcionários tomarão conhecimento no prazo de cinco dias. -------------------------------------------- 
Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de serviços de jardinagem 
Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de serviços de jardinagem e verificados os 
preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à Sra. Solange Regina de Oliveira, 80 horas de 
serviços de jardinagem no valor de 640,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------- 
Deverá ser solicitado à concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de serviços de retroescavadora 
Efetuada consulta de mercado com vista à aquisição de serviços retroescavadora e verificados os 
preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar ao Sr. Carlos Martins, 90 horas de prestação de 
serviços de retroescavadora no valor de 2.700,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------- 
Deverá ser solicitado à concorrente os seguintes documentos: --------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
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- 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  
Foi deliberado, por unanimidade, revogar a decisão tomada na reunião de executivo de dia 4 de 
fevereiro de 2021, e conceder a prorrogação do prazo até 31 de maio de 2021 para apresentação do 
projeto de execução para o novo edifício sede da Junta de Freguesia. ------------------------------------- 
Ponto seis: Grupo Recreativo, Folclórico Amador do Rogil: Pedido de apoio--------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro de 300€ para apoiar as despesas para a 
viabilização da candidatura ao Programa de Apoio à Ação Cultura.---------------------------------------- 
Ponto sete: Ajuste direto simplificado – aquisição de computador portátil 
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Junta, datado de 24-
02-2021 referente a aquisição de computador recondicionado NB HP ProBook 650 G1 i5-4200M 
8Gb 240Gb SSD 15.6”  W7Pro->w, no valor de 465,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à 
firma Inforzur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
II – Proteção do meio ambiente - cemitérios 
Ponto um: Município de Aljezur: foi presente ofício número 1715, datado de 19-02-2021, 
acompanhado de requerimento em nome de Leonilde da Cruz Correia Domingos, solicitando a 
concessão do gavetão número 35 no Cemitério de Rogil.---------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ----------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos.------------------------------------------------ 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


