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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 01/11/2018  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 1 de novembro de 2018 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:00 horas  
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária e 
Emílio José Pacheco Martins, 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: Sexta alteração ao Orçamento do ano de dois mil e dezoito 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à sexta alteração ao orçamento do ano de dois mil e 
dezoito, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em 
pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Aprovação de Ata 
Logo de seguida a vogal secretária 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. 
Grupo Parlamentar PCP: Informação sobre a apresentação na Assembleia da República de um 
projeto de resolução exigindo a abolição das portagens na Via do Infante.-------------------------------- 
Município de Aljezur: Convocatória para a Comissão Municipal de Proteção Civil.------------------- 
Município de Aljezur: Informação sobre o apoio financeiro para o Programa Animação de Verão.- 
Município de Aljezur: Informação sobre Apoios Financeiros às Juntas de Freguesia – Reforço de 
Verbas/Reconfiguração de Projetos.----------------------------------------------------------------------------- 
Associação Oncológica do Algarve: Sensibilização – Movimento “Outubro Rosa”.------------------- 
ARION: Informação sobre o Loteamento no Rogil.---------------------------------------------------------- 
Associação Académica da Universidade do Algarve: Convite para a conferência africana de 
ciência e arte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cônsul Honorário da República Federal da Alemanha: Convite para o Cônsul Honorário da 
República Federal da Alemanha, a acontecer em Aljezur no dia 18 de novembro de 2018.------------- 
Freguesia Digital: Proposta para construção ou remodelação da página de Internet da autarquia.---- 
DGAL: Inquérito às freguesias – Incode2030.---------------------------------------------------------------- 
DGAL: Informação sobre a Contabilização das Transferências do OE/2019 – art. 38º, nº8, da lei 
n.º73/2013, de 3 de setembro na redação dada pela lei n.º51/2018, de 16 de agosto.--------------------- 
Autoridade Nacional de Proteção Civil: Convite à participação das Pessoas e Organizações no 
Exercício “A Terra Treme” no dia 5 de novembro de 2018 às 11:05.-------------------------------------- 
Kmed: Relatório de Avaliação de Riscos.---------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Fórum Nacional do Álcool e Saúde (FNAS).---------------------------------------------------- 
Associação Roteiro da Época: Apresentação do Roteiro da Época.--------------------------------------- 
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Delfim Custódio de Jesus: Orçamento para fornecimento de Porta Paletes.---------------------------- 
UCC Ribat: Pedido de cedência da sala para atividades de sensibilização no Dia Mundial da 
Diabetes no dia 14 de novembro de 2018.---------------------------------------------------------------------- 
Miroma: Informação sobre a obrigatoriedade da fatura eletrónica a partir de janeiro de 2019.-------- 
Palco e Bancada: Informação sobre novos equipamentos para venda e aluguer no âmbito da 
organização de eventos e espetáculos.--------------------------------------------------------------------------- 
Paulo Pereira: Informação sobre o lançamento de novo artigo para brasões/logotipos em azulejo 
brasonado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maria Olinda Gonçalves Correia: foi presente requerimento número 365, datado de 23/10/2018,  
requerendo a concessão, por alvará do direito à ocupação permanente de um gavetão para ossadas, 
no cemitério do Rogil, bem como, licença para transladação de ossadas do coval n.º297, talhão 5 
para ossário.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------ 
Casa da Criança do Rogil: Candidatura à atribuição de apoio para o ano de 2019.--------------------- 
Tertúlia Associação Socio-cultural – Aljezur: Pedido de apoio – Feira de Natal de Aljezur.-------- 
Tertúlia Associação Socio-cultural – Aljezur: Candidatura a apoio para realização da Festa do 
Livro no Rogil e pedido de reunião.----------------------------------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, marcar a reunião solicitada.------------------------------------------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Atribuição de Donativos 
Foi deliberado, por unanimidade, a atribuição de um donativo no valor de 100€ (cem euros) à 
Tertúlia Associação Socio-Cultural – Aljezur para apoio ao evento XVIII Feira de Natal de Aljezur.   
Ponto dois: Ofertas de Natal 
Foi deliberado por unanimidade, oferecer um cabaz de Natal, aos funcionários e trabalhadores com 
acordos do Centro de Emprego. --------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Aquisição de Porta Paletes 
Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa de Delfim Custódio de Jesus, o fornecimento 
de um porta paletes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deverá ser solicitado ao concorrente os seguintes documentos: -------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e duas horas.-------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO ___________________________________________________________________ 


