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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 ATA 
 
Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e quinze, no edifício sede desta autarquia, e na sala de 
reuniões, compareceram, para realizar uma reunião ordinária que foi formalmente convocada, os 
seguintes membros da Junta de Freguesia: Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, como Presidente, 
Elieser João Candeias, como Secretário e Cláudia Margarida Lucas da Rosa, como Tesoureiro. ----- 
ABERTURA DA REUNIÃO 
E, sendo vinte horas, estando todos os membros presentes, como já se registou, o senhor Presidente 
declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
I – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Ponto um: APROVAÇÃO DE ATAS 
Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta as atas das reuniões anteriores, que 
foram inteiramente aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinadas pelos membros 
presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de junho de dois mil e quinze. ------------ 
Ponto três: QUARTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E TERCEIRA ALTERAÇÃO AO 
PPI DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à quarta alteração ao orçamento e terceira alteração ao 
PPI do ano de dois mil e quinze, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se 
encontram arquivados em pasta própria. ----------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Correspondência 
Município de Aljezur: Foi presente mail datado de 16/06/2015 com informação sobre sessão de 
esclarecimento no dia 24/06/2015 – Regime Jurídico do Alojamento Local.------------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta de Freguesia de Alferce: Foi presente mail datado de 18/06/2015 solicitando a divulgação 
do cartaz da V edição da festa do medronho e convidando o senhor Presidente da Junta a estar 
presente no referido evento. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
António Vicente: Foi presente mail datado de 22/06/2015 com informação de condenação do 
Governo em ações de Arraiolos e Mora sobre 35 horas laborais. ------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Francisco Paredes: Foi presente mail datado de 21/06/2015 solicitando amostras.---------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, um pin e um emblema da freguesia. ------------------------------------ 
Maria Mercedes: Foi presente mail datado de 20/06/2015 solicitando panfletos e pins.--------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, um pin e um emblema. --------------------------------------------------- 
Elisa Luis: Foi presente mail datado de 23/06/2015 informando do lançamento do novo portal do 
ACM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marcos Gomes: Foi presente mail datado de 24/06/2015 solicitando um pin.---------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, um pin. --------------------------------------------------------------------- 
AMI: Foi presente ofício datado de maio de 2015 solicitando apoio. -------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de trinta euros (€30,00). ----------------- 
Junta de Freguesia de Aljezur: Foi presente mail datado de 25/06/2015, no qual dá conhecimento 
de um workshop no dia 02/07/2015 na sede da Junta de Aljezur. ------------------------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jorge Alves: Foi presente mail datado de 25/06/2015 com proposta de espetáculo de acordeão. ----- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paróquia de Nossa Senhora D’Alva: Foi presente ofício datado de 29/06/2015 convidando o 
executivo a participar no almoço convívio de angariação de fundos para a construção da Igreja do 
Rogil e solicitando apoio financeiro.---------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de trezentos euros (€300,00) 
STAL: Foi presente ofício número 359-DRF/15, datado de 26/06/2015 informando de alteração de 
morada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Foi presente mail datado de 29/06/2015 enviando parecer solicitado por esta Junta de 
Freguesia sobre atribuição de prémio de desempenho. ------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lusogolfe: Foi presente ofício datado de 18/06/2015 apresentando  a atividade de minigolfe.--------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
DGAL: Foi presente mail datado de 30/06/2015 com informação sobre SIIAL - disponibilização do 
input de liquidação de pagamentos em atraso e nota explicativa. ------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADSE: Foi presente ofício número 765920, datado de 29/05/2015, com informação sobre cuidados 
respiratórios domiciliários. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dr. Rui Avelar: Foi presente mail datado de 24/06/2015, enviando parecer jurídico sobre Acordos 
Coletivos de Entidade Empregadora Pública. ----------------------------------------------------------------- 
De acordo com o ofício datado de 30/04/2015 do Secretário de Estado da Administração Pública, da 
Direcção-Geral da Administração Pública (DGAEP), datado de 26/05/2015 r dos pareceres 
jurídicos, a Junta, deliberou, por unanimidade, revogar o ponto 1 da ata de 16/04/2015 e cumprir a 
lei em vigor, das 40 horas semanais a partir do dia 2 de julho de 2015. ----------------------------------- 
Tiago Martins- Fremantlemedia: Foi presente mail datado de 30/06/2015, solicitando colaboração 
para contatos com agricultores que não tenham núcleo familiar estabelecido. --------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Direcção-Geral Reinserção Social: Foi presente mail datado de 30/06/2015, solicitando 
colaboração para prestação de trabalho a favor da comunidade – Ilídio dos Santos João. -------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o utente nesta Junta para a prestação de trabalho a favor da 
comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Gouveia: Foi presente mail datado de 01/07/2015 pedindo colaboração no estudo sobre a 
satisfação dos cidadãos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
II– - DESPORTO RECREIO E LAZER  
Feira anual de Rogil: Foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento ao acordeonista Paulo 
Viana, para atuação musical no baile da feira, dia dezasseis de agosto, das 21 horas às zero horas e 
trinta minutos ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi ainda deliberado informar a GNR de Odeceixe da animação musical e do corte da rua junto ao 
café “3Arquinhos”, das vinte horas às zero horas e trinta minutos ----------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião pelas vinte e três horas e quarenta e cinco minutos. ------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


