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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

ATA 
 
 
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e catorze, 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 a ata da reunião anterior, que foi 
inteiramente aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. -------  
Ponto dois: RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de setembro de dois mil e catorze. -------- 
Ponto três: Correspondência 
IEFP: Foi presente mail, datado de 10/09/2014, dando conhecimento das propostas do Centro de 
Emprego e Formação Profissional do Barlavento.------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Freguesia de Monchique: Foi presente ofício número 354, datado de 27/08/2014, solicitando a 
divulgação da XX Artechique e convidando a visitar o certame. ------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Associação Nacional de Ópticos: Foi presente ofício número 1897/JF 14, datado de 25/08/2014, 
alertando para rastreios visuais ilegais em espaços cedidos por algumas Juntas de Freguesia.------
Tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------  
Freguesia de Porto Covo: Foi presente ofício número 394, datado de 08/09/2014, acompanhado de 
boletim informativo da Freguesia de Porto Covo. ------------------------------------------------------------ 
Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pe. Nuno Carlos Gabriel Coelho: Foi presente ofício com apresentação como Pároco das 
Paróquias de Aljezur, Bordeira e Odeceixe.-------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Centro de Arbitragem de Consumo: Foi presente mail datado de 09/09/2014, solicitando 
colaboração para as reclamações de consumo.----------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, informar não ser possível colaboração. -------------------------------- 
Município de Aljezur: Foi presente ofício número 5240, datado de 02/09/2014, dando 
conhecimento da Carta Administrativa Oficial de Portugal.------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
PS.Parlamento: Foi presente mail datado de 22/09/2014, dando conhecimento de medidas de 
cuidados de saúde primários no Algarve, aprovados no Parlamento.--------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paulo Costa- Circo Royal: Foi presente mail datado de 25/09/2014, apresentando proposta para 
espetáculo de Natal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, entrar em contato com a gerência do circo para solicitar 
esclarecimentos da proposta. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kimiplan: Foi presente mail, datado de 11/09/2014 apresentando proposta de aquisição de caixa de 
primeiros socorros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tem em conta o preço apresentado, foi deliberado, por unanimidade, solicitar preços a outras 
empresas antes de tomar decisão de aquisição. ---------------------------------------------------------------- 
Fátima Peres: Foi presente mail datado de 12/08/2014 solicitando apoio para edição de livro com a 
aquisição de alguns exemplares.--------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, comunicar não ser possível o apoio na aquisição de livros. --------- 
Artistas Pintores  com a Boca e o Pé: Foi presente ofício solicitando a aquisição de uma coleção 
de postais para ajuda da instituição. ----------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir a coleção de postais.-------------------------------------------- 
Direcção-Geral das Autarquias Locais: Foi presente mail datado de 30/09/2014 com informação 
sobre o carregamento de dados “ Recursos Humanos ( trimestral) – 3º. Trimestre de 2014 .----------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mário Correia: Foi presente mail datado de 30/09/2014 com informação sobre formação 
profissional na área de aplicação de produtos fitofarmacêuticos. -------------------------------------------
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vanda Charrua: Foi presente mail datado de 01/10/2014 dando conhecimento do novo quadro 
estratégico comum (QEC). --------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Associação Oncológica do Algarve: Foi presente mail datado de 30/09/2014, solicitando apoio 
para implementação de um alerta contra o cancro da mama durante o mês de outubro “ Outubro 
Rosa”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, colaborar na iniciativa. --------------------------------------------------- 
II – FUNÇÕES GERAIS 
Ponto um: Estacionamento Mercado Municipal 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Câmara Municipal de Aljezur, a alteração do 
estacionamento reservado para deficiente, na Rua da Feira. Propõe-se que o lugar para deficiente 
seja o lugar a seguir, não ficando assim o usufruído prejudicado, uma vez que fica mais próximo da 
casa onde habita e desta forma fica também resolvido o estacionamento para os vendedores do 
Mercado Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Procedimento por ajuste direto  
Aquisição de mesa de jardim 
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir à firma Levy Decor, uma mesa de jardim em plástico 
reciclado no valor de €510,00 (quinhentos e dez euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.  
Aquisição de manilhas 
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir à firma Américo de Jesus & Viegas, Lda, sete manilhas 
de cimento, diâmetro vinte, no valor de €56,00 (cinquenta e seis euros) ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
CEMITÉRIO 
Herminia de Jesus: - foi presente requerimento número duzentos e noventa e seis, datado de dez de 
setembro de dois mil e catorze, requerendo licença para colocação de lápide na sepultura nº 285, 
talhão 5, no cemitério de Rogil.---------------------------------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião pelas vinte e duas horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO___________________________________________________________________  


