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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 4/01/2018  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 4 de janeiro de 2018 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 23:00 horas  
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário 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: 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 dois: Primeira alteração ao Orçamento e PPI do ano de dois mil e dezoito 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira alteração ao orçamento e primeira alteração ao 
PPI do ano de dois mil e dezoito, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se 
encontram arquivados em pasta própria. ----------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
FREGPRIME: Informação sobre Seminário “ O orçamento de Estado para 2018 e sua aplicação às 
autarquias locais”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SINTAP-Algarve: Informação sobre Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 
Precários.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fidelidade: Informação sobre responsabilidade de sinistro.------------------------------------------------- 
Direção-Geral das Autarquias Locais: Informação sobre o adiamento da entrada em vigor do 
Sistema de Normalização Contabilistica para as Admnistrações (SNC_AP), para o subsetor da 
administração local.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
IEFP, IP: Notificação da decisão de aprovação relativa ao processo nº041/CEI+/17 apresentado no 
âmbito da candidatura nº1178667 à Medida Contrato emprego – Inserção +.----------------------------- 
IEFP, IP: Resposta escrita sobre o contrato de Fernanda Castanheira, processo 083/CEI/17.---------- 
Inspeção-Geral de Finanças: Informação sobre o dever de comunicação à Inspeção-Geral de 
Finanças das Subvenções Públicas concedidas em 2017.----------------------------------------------------- 
Henrique Silva: Informação sobre Formação Modular gratuita.------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a aprovação da proposta do PCP para suspensão 
da pesquisa e prospeção de petróleo e gás natural ao largo de Aljezur pela Assembleia da 
República.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tertúlia Associação Socio-Cultural de Aljezur: Relatório Trimestral sobre o “Entrelaçar”.--------- 
ANAFRE: Informação sobre o XVI Congresso Nacional da ANAFRE.---------------------------------- 
Município de Aljezur: Resposta ao nosso pedido de realização de ações ou projetos constantes das 
GOP/PPI 2017 – Reparação do Armazém da Junta de Freguesia de Rogil.-------------------------------- 
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Guarda Nacional Republicana: Informação sobre o desejo de um menino com cancro.-------------- 
DO IT BETTER: Apresentação da empresa de formação profissional de Faro.------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Informação sobre a pergunta ao Governo sobre a supressão de 
comboios na Linha Algarve.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar do PCP: Apresentação do Projeto de Resolução recomendando a suspensão 
de pesquisa e prospeção de hidrocarbonetos ao largo de Aljezur.------------------------------------------- 
Cátia Barros: Pedido de 4 Pins alusivos ao brasão da freguesia.------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, enviar um pin alusivo ao brasão da freguesia à colecionadora. ----- 
Casa da Criança do Rogil: Candidatura à atribuição de apoio da Junta de Freguesia do Rogil para 
o ano 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Casa da Criança de Rogil, a apresentação do orçamento 
e plano de atividades para o ano de 2018.---------------------------------------------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Tabela de Taxas e licenças 
Foi deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia de Freguesia de Rogil, a não atualização das 
taxas previstas no Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Freguesia de Rogil, para o ano de 
dois mil e dezoito.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Fornecimento de combustível  
Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à empresa E0870 – E.S.Rogil-Barlagas – S.C.R.G.Lda 
Sítio da Várzea- Odiáxere, proposta para possibilidade de abastecimento dos veículos desta Junta 
no posto de combustível de Rogil com crédito a 30 dias. ---------------------------------------------------- 
Ponto três: Contrato Emprego-Inserção – Processo 083/CEI/17 
Relativamente ao contrato emprego-inserção celebrado com Fernanda Castanheira, foi deliberado, 
por unanimidade, a resolução do contrato, assim que o beneficiário faltar justificadamente durante 15 
dias consecutivos ou interpolados.------------------------------------------------------------------------------------------ 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e três horas.--------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


