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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 06/10/2016  

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 6 de outubro de 2016 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:45 horas 
PRESENÇAS: Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, Presidente, e Elieser João Candeias, Secretário  
FALTAS: Cláudia Margarida Lucas da Rosa, Tesoureiro. -------------------------------------------------- 
Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria 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: Sexta alteração ao Orçamento do ano de dois mil e dezasseis 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à sexta alteração ao orçamento e terceira alteração do 
PPA do ano de dois mil e dezasseis, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se 
encontram arquivados em pasta própria. ----------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: 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 três: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.---------------------------------- 
PT Empresas: Alteração do regime de prestação do serviço de listas impressas, no âmbito do 
serviço universal de comunicações eletrónicas. --------------------------------------------------------------- 
Fresoft: Contrato de manutenção de software. ---------------------------------------------------------------- 
Núcleo Data: Atualização SNC-AP. --------------------------------------------------------------------------- 
MDM: Questionário a eleitos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: - Discussão em Comissão do Projeto de Lei n.º 231/XIII/1.ª (PCP) – 
Reposição de Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Autoridade Nacional de Proteção Civil: Incêndio rural em Monchique - agradecimento.------------ 
Suzana Galo Fernandes: Apresentação eventual futura colaboração. ----------------------------------- 
IPDJ: - Apresentação de cumprimentos. ----------------------------------------------------------------------- 
Vanda Oliveira Branco: Limpeza de ruas no parque industrial da Feiteirinha.-------------------------- 
Fresoft: SNC-AP. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alltrain: SNC-AP ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inatel Social: Aldeia dos Sonhos.------------------------------------------------------------------------------- 
Direcção-Geral das Autarquias Locais: Notificação às freguesias e municípios dos inquéritos 
sobre a reorganização das freguesias. --------------------------------------------------------------------------- 
Administração Central do Sistema de Saúde: Portal do SNS – Campanha de divulgação e 
comunicação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alberto Horta: Ação de Formação – SNC aplicado às freguesias ----------------------------------------- 
Daniela Oliveira: Pedido de pin da freguesia. ---------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, enviar um pin. ------------------------------------------------------------- 



Reunião de 06-10-2016 

Página nº2 

 
Oportunidade Concreta: Apresentação de projeto e materiais. Aquisição de materiais para apoio 
de deficientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que de momento não é possível prestar o apoio 
solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Escola EB1/JI do Rogil: Pedido de material de limpeza. --------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, fornecer o material solicitado. ------------------------------------------- 
Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Aljezur: Pedido de apoio para o III Torneio 
de Futsal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de cem euros. -------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de setembro de dois mil e dezasseis. ---- 
Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à empresa Versão Favorita, apresentação de preço de 16 
metros de caleira em pvc com grelha, medidas 100x14x8,5. ------------------------------------------------ 
IV - Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: A exemplo de anos anteriores, a Junta de Freguesia continua a promover e executar 
projetos de recreio e lazer para jovens e idosos desta freguesia. No cumprimento e execução do 
Plano Plurianual das Acções mais Relevantes para o ano de dois mil e dezasseis a Junta deliberou, 
por unanimidade, organizar um Convívio de Gerações, com oferta de um lanche (chá e bolos) e 
música para dançar, a realizar no dia onze de dezembro. ---------------------------------------------------- 
Para animação musical, foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento à artista Rita Melo. ---  
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte duas horas e quarenta e cinco minutos. ------------------------------------------------- 
E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


