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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 03/02/ 2016  

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 3 de fevereiro de 2016 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:00 horas 
PRESENÇAS: Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, Presidente, Elieser João Candeias, Secretário e 
Cláudia Margarida Lucas da Rosa, Tesoureiro. --------------------------------------------------------------- 
 
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  
Ponto um: Aprovação de Ata 
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: Tolerâncias de ponto 
No uso da competência em gestão dos recursos humanos afetos aos serviços da freguesia, conferida 
pela alínea e) do artigo 19.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, 
a concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores desta Junta de Freguesia, nos seguintes dias do 
ano de 2016: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dia 9 de fevereiro de 2016 (Terça feira de Carnaval); ------------------------------------------------------- 
Dia 24 de março de 2016 (Quinta feira Santa); ---------------------------------------------------------------- 
Dia 26 de dezembro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto três: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de janeiro. 
ANAFRE: Almoço de Ano Novo – As Freguesias do Algarve. -------------------------------------------- 
ACT – Centro Local de Portimão: Ação de sensibilização – 19 de janeiro. ---------------------------- 
Elsa Maria Costa Ventura Ramos: Pedido de dados tauromáquicos------------------------------------- 
ADPA: Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016. -------------------------------------------- 
Administração Central do Sistema de Saúde: Regime de Capitação. ----------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Atrasos na distribuição de correios pelos CTT no Algarve. ----------- 
João Barbabé – Sintap: Juntas de Freguesia – Acordo Coletivo com os dias de férias dos 
trabalhadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Associação de Beneficiários do Mira: Condições de captação para fornecimentos não regulares 
(tubos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cityhall: Comunicação dos Inventários à Autoridade Tributária. ------------------------------------------ 
Casa da Criança do Rogil: Foi presente ofício datado de 25/01/2016, solicitando apoio financeiro 
para criação de sala de biblioteca no Rogil. -------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de quinhentos euros para apoiar a criação de 
sala de biblioteca no Rogil. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Academia de música de Lagos: Foi presente ofício datado de 12/01/2016 solicitando apoio 
financeiro para a realização do 66.º troféu mundial de acordeão.------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que não é possível apoiar a iniciativa. ---------------------- 
Humberto Pimentel Esteves & Filhos, Lda: Foi presente ofício datado de 01/02/2016 solicitando 
a receção definitiva da empreitada de construção de gavetões e ossários no cemitério de Rogil. ------ 
Foi deliberado, por unanimidade, marcar a data para visita à obra para receção definitiva. ------------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia vinte e nove de janeiro de dois mil e dezasseis.  
Ponto dois: Desporto Recreio e Lazer - Revista À Portuguesa 2016 
Projetos e promoção de recreio e lazer para idosos e jovens 
A Junta deliberou, por unanimidade, proporcionar aos residentes da freguesia de Rogil a 
possibilidade de assistirem à Revista à Portuguesa 2016 “Eles querem… é Fado e Baile, no dia 4 de 
março e cada participante contribuirá com o valor de sete euros para aquisição de bilhete, sendo a 
comparticipação desta Junta no valor de sete euros por pessoa. -------------------------------------------- 
O transporte é cedido pela Câmara Municipal de Aljezur. --------------------------------------------------- 
Páscoa 2016: A exemplo dos anos anteriores, a Junta de Freguesia com a colaboração da Câmara 
Municipal de Aljezur pretende promover um passeio para os residentes recenseados na freguesia de 
Rogil.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, definir o dia 1 de abril para uma visita a Sesimbra com 
possibilidade de um passeio de barco e cada participante contribuirá com o valor de oito euros para 
aquisição de bilhete. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O almoço será da responsabilidade dos participantes. -------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e duas horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------ 
E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


