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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

ATA 
 
 
Aos seis dias do mês de agosto 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 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 catorze. ------------ 
Ponto três: PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE DOIS MIL 
CATORZE 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira alteração ao orçamento do ano de dois mil e 
catorze, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em 
pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Correspondência 
Fernando Silva: Foi presente mail datado de 4/08/2014, alertando para o perigo da descida do lado 
norte da praia de Vale dos Homens. ---------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecido e enviada resposta a informar que a Junta já efetuou a reparação possível. ------- 
Geometralves, Lda: Foi presente proposta de honorários para execução de projetos de 
especialidade do projeto de loteamento – Rogil. -------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento.  
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Foi presente ofício 
número 122/2014, datado de 24/07/2014, mencionando o envio de publicações para venda no Posto 
de Turismo de Rogil. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heróis da Fruta: Foi presente mail datado de 29/07/2014, dando conhecimento do projeto « Heróis 
da Fruta – Lanche Escolar Saudável» e convidando a Junta de Freguesia a tornar-se uma autarquia 
parceira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, não aceitar o convite. ----------------------------------------------------- 
Agrupamento de Escolas de Aljezur: Foi presente ofício número 984, datado de 22/07/2014, 
informando das necessidades de arranjos na EB1 de Rogil. ------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, proceder aos arranjos necessários na EB1 de Rogil. ----------------- 
ADSE: Foi presente ofício número GDS-617965, datado de 17/07/2014, informando da obrigação 
de entrega de contribuições.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Foi presente mail datado de 29/07/2014, com informação trocada com a 
GNR sobre a animação de verão. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alltrain: Foi presente ofício datado de 14/07/2014 apresentando serviços. ------------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
II – FUNÇÕES GERAIS 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO  
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar proposta apresentada pela firma Auto Marreiros para 
colocação de pneus e reparação do trator. ---------------------------------------------------------------------- 
III – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
CEMITÉRIO 
Armando de Oliveira, na qualidade de concessionário: - foi presente requerimento número duzentos 
e quarenta, datado de vinte e oito de julho de dois mil e catorze, requerendo licença para colocação 
de lápide na sepultura temporária nº 287, talhão 5, no cemitério de Rogil. ------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, conceder a licença solicitada. ------------------------------------------- 
IV:DESPORTO RECREIO E LAZER 
Feira anual de Rogil: Foi deliberado, por unanimidade, contratar a artista Gina Reis para animar o 
baile da feira, dia dezassete de agosto, pelo valor de duzentos e vinte cinco euros. Será pago o jantar 
à artista e acompanhante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 uma horas. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO___________________________________________________________________  


