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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 06/01/ 2016  

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 6 de janeiro 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: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de dezembro. 
Tertúlia: Relatório do programa Entrelaçar-------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Projeto de Modernização Administrativa – Entrega de Equipamento. ----------------------- 
Município de Aljezur: Pavimentação em calçada na envolvente do Parque Infantil de Maria 
Vinagre - Auto de Medição e Conta Final da Empreitada. -------------------------------------------------- 
Administração Eleitoral: Escrutínio provisório da eleição para o Presidente da República. ---------- 
Fresoft: Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas. -------------------- 
Suporte Insys: Entrega de Equipamento. ---------------------------------------------------------------------- 
Fregprime: Foi presente mail solicitando sala para realização de ação formação no dia 15/01/2016. 
A Junta deliberou, por unanimidade, ceder a sala para o dia pretendido. ---------------------------------- 
Vasco de Mello: Informação do mau estado da estrada para a Praia da Barradinha. -------------------- 
ESPAP: Informação sobre o GeADAP. ------------------------------------------------------------------------ 
DATAMIND: Boletim de Informação Autárquica nº 1/2016. ---------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Pergunta ao Governo sobre a falta de recursos no Centro de Saúde 
de Aljezur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Jesus: Informação sobre árvores na via pública. ------------------------------------------------------ 
Freguesia de Aljezur: Moção sobre exploração de hidrocarbonetos no Município de Aljezur e 
litoral adjacente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dora Sousa: Estatísticas dos visitantes 2015. ----------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Foi presente ofício número 16564, datado de 11/12/2015 com proposta de 
terceira adenda ao Contrato de Delegação de Competências. ----------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e remete-la para aprovação da Assembleia de 
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Foi presente ofício datado de 17/12/2015, 
solicitando apoio financeiro e viatura para duas montarias nos dia 9 e 23 de janeiro. ------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de cem euros e emprestar a viatura. 
Informar os responsáveis que deverão providenciar a entrega dos dados do responsável pela 
condução da viatura, na secretaria da Junta. ------------------------------------------------------------------- 
J. C: A. Moto-Ratos: Foi presente ofício datado de 11/12/2015, apresentando Plano de Atividades 
para 2016 e solicitando apoio financeiro para a Concentração Motard nos dias 20,21 e 22 de maio 
de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de duzentos euros. --------------------- 
Assembleia Municipal de Aljezur: Foi presente ofício número 183, datado de 18/12/2015 com 
recomendação sobre adesão do concelho de Aljezur à Rota do Petisco.----------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, apoiar a iniciativa da Rota do Petisco. --------------------------------- 
Leonel Santos da Ponte: Foi presente ofício solicitando a concessão de terreno com 20 metros para 
instalação de barraca no dia da feira anual de agosto de 2016. ---------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, informar o requerente que terá lugar reservado no recinto da feira, 
contudo o lugar poderá não ser o mesmo que tem ocupado em anos anteriores. ------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de dezembro de dois mil e quinze. ------- 
Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de herbicida 
Efetuada consulta de mercado com vista a aquisição de herbicida para aplicação em diversos pontos 
da Freguesia e verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Fertizur, 
o fornecimento de duas unidades de 20 litros de “ Montana”, no valor de €172,75 acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Estacionamento na Rua da Feira 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Câmara Municipal de Aljezur, a alteração do 
estacionamento reservado para deficiente, na Rua da Feira. O detentor do lugar informou que 
vendeu a viatura e por motivos de saúde não pretende adquirir outro veículo. Propõe-se que o lugar 
seja reservado aos vendedores do Mercado Municipal de Rogil e que seja colocada nova sinalética 
para o local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte duas horas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


