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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

ATA 
Aos três dias do mês de dezembro 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 vinte e oito de novembro de dois mil e catorze.  
Ponto três - ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADE PARA 2015  
No uso da competência atribuída pela alínea a) do número um do artigo dezasseis da Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta do Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades mais relevantes da gestão 
da Freguesia e o Orçamento para dois mil e quinze, de acordo com o preceituado do Pocal e 
submeter os mesmos à apreciação e votação do Órgão deliberativo. --------------------------------------- 
Ponto quatro – PRIMEIRA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICIPIO DE ALJEZUR R A FREGUESIA DE ROGIL  
Nos termos da alínea j) do número um do artigo dezasseis, da Lei número setenta e cinco, de doze 
de setembro, a Junta deliberou por unanimidade, submeter ao Órgão deliberativo, para efeitos de 
autorização, a proposta de adenda ao contrato de delegação de competências celebrado com a 
Câmara Municipal de Aljezur a um de julho de dois mil e catorze. ---------------------------------------- 
Ponto cinco – MAPA DE PESSOAL  
Nos termos do artigo cinco, da Lei número doze – A barra dois mil e oito, de vinte sete de 
Fevereiro, a Junta deliberou, por unanimidade, elaborar o mapa de pessoal desta Junta de Freguesia 
para o ano de dois mil e quinze, e submeter o mesmo à apreciação e votação do Órgão deliberativo.  
Ponto seis: Correspondência 
ARS algarve: Foi presente ofício número 2956/14, datado de 13/11/2014 com informação sobre o 
vírus  Ébola e pedido de divulgação. ---------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANMP: Foi presente mail, datado de 12/11/2014 convidando para o seminário sobre o poder local e 
o setor solidário. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
AEDREL – Sónia Silva: Foi presente mail, datado de 12/11/2014 solicitando o preenchimento de 
um questionário. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, preencher o questionário. ------------------------------------------------ 
ANAFRE: Foi presente mail, datado de 18/11/2014, dando conhecimento do protocolo com a 
AEDREL e solicitando a colaboração dos presidentes de junta e assembleia de freguesia para o 
preenchimento de um questionário. ----------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, preencher o questionário. ------------------------------------------------ 
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Paulo Costa- Circo Royal: Foi presente mail datado de 19/11/2014, apresentando proposta para 
espetáculo de Natal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que a Junta na presente data não está interessada na 
proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Município de Aljezur: Foi presente ofício número 6761, datado de 14/11/2014 com informação 
sobre transferência de verba referente à obra do parque infantil e geriátrico.------------------------------ 
Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Foi presente ofício número 6756, datado de 14/11/2014 com informação de 
deliberação camarária sobre a alteração de sinalização na Rua da Feira- Rogil. ------------------------- 
Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Foi presente ofício número 6857, datado de 25/11/2014 com informação 
sobre a prorrogação do prazo para mais um ano para apresentação da comunicação prévia de obras 
de urbanização do processo numero 1450/2010.------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARS algarve: Foi presente ofício número 3087/14, datado de 26/11/2014 com informação sobre a 
campanha de vacinação da gripe sazonal e pedido de divulgação. ----------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conferência Santa Teresinha do Menino Jesus: Foi presente ofício datado de 22/11/2014, 
solicitando um donativo para elaboração dos cabazes de Natal para os mais desfavorecidos da 
freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de duzentos euros.------------------ 
Guilherme Campos: Foi presente mail, datado de 30/11/2014 com proposta de animação de festa 
de Natal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que a Junta na presente data não está interessada na 
proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
II – FUNÇÕES GERAIS 
PONTO DOIS- OFERTA DE NATAL 
Foi deliberado por unanimidade, oferecer um cabaz de Natal, aos funcionários e trabalhadores com 
acordos do Centro de Emprego. --------------------------------------------------------------------------------- 
Foi ainda deliberado, por unanimidade, oferecer um lanche à Banda Filarmónica dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur, a qual atuará nesta freguesia, no dia 20 de dezembro. --------------------------- 
 III – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
CEMITÉRIO 
Cristina Maria Baltazar Mota- foi presente requerimento número trezentos e cinquenta e dois, 
datado de vinte e um de novembro de dois mil e catorze, requerendo a concessão, por alvará, do 
direito à ocupação do coval nº 257, talhão 4, no cemitério de Rogil. -------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------  
IV - DESPORTO RECREIO E LAZER 
Após análise do orçamento apresentado pelo duo musical “Ana & Edgar”, foi deliberado, por 
unanimidade, contratar o referido duo pelo valor de duzentos e cinquenta euros, para a animação 
musical do convívio de gerações a ter lugar no dia vinte e um de dezembro. ----------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião pelas vinte duas horas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO___________________________________________________________________  


