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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

ACTA 
 
 
Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e treze, 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, 
Eliezer 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 ACTAS ---------------------------------------------------------------- 
Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta as actas 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 um  de novembro de dois mil e treze, do qual o 
executivo tomou conhecimento e que, apresentava em Operações Orçamentais um saldo de dezoito 
mil novecentos e noventa e oito euros e oitenta e nove cêntimos e, em Operações não Orçamentais 
um saldo de seis mil novecentos e sessenta e sete euros e oitenta e seis cêntimos. ---------------------- 
PONTO TRÊS – Correspondência 
Associação H.B.V.Aljezur: Foi presente ofício número 191, datado de 05/09/2013, solicitando 
apoio financeiro para Kit de salvamento e desencarceramento. --------------------------------------------- 
A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de cem euros. ----------------------- 
Tertúlia Aljezur: Foi presente mail datado de 24/10/2013 solicitando patrocínio para a Feira de 
Natal de Aljezur/2013. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de cinquenta euros. ---------------- 
Alltrain Consultores, Lda: Foi presente ofício solicitando agendamento de reunião. -------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Glob@Isoft BSC: Foi presente ofício com informação sobre acções de formação.----------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agrupamento de Escolas - Escola EB1/JI do Rogil: Foi presente ofício  número 1217, datado de 
31/10/2013, solicitando castanhas para a comemoração do dia de São Martinho. ----------------------- 
A Junta deliberou, por unanimidade, oferecer as castanhas para a comemoração do São Martinho. -- 
PONTO QUATRO – O senhor Presidente informou que o contrato com a Optimus foi alterado de 
forma a reduzir os custos nas comunicações fixas. ----------------------------------------------------------- 
II – FUNÇÕES GERAIS 
PONTO UM - PAGAMENTOS 
Agostinho, Messias e Messias Construções, Lda: Foi presente para pagamento a fatura número 355, 
datada de 29/10/2013 no valor de 6.543,01. ------------------------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, proceder ao pagamento da referida fatura. ------------------------- 
PONTO DOIS-DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E SEXTA 
ALTERAÇÃO AO PPI DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 
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Foi deliberado por unanimidade, proceder à décima terceira alteração ao orçamento e sexta 
alteração ao PPI do ano de dois mil e treze, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos 
documentos se encontram arquivados em pasta própria. ---------------------------------------------------- 
III - DESPORTO RECREIO E LAZER--------------------------------------------------------------------- 
A exemplo de anos anteriores, a Junta de Freguesia pretende apoiar e incentivar projectos de 
promoção de recreio e lazer para jovens e idosos desta freguesia. No cumprimento e execução do 
Plano Plurianual das Acções mais Relevantes para o ano de dois mil e treze a Junta deliberou, por 
unanimidade, organizar um Convívio de Gerações, com oferta de um lanche (chá e bolos) e música 
para dançar, a realizar no dia quinze de dezembro. ----------------------------------------------------------- 
IV- FUNÇÕES ECONÓMICAS –  COMÉRCIO E TURISMO  
PONTO UM: A Junta deliberou, por unanimidade, definir o preço de venda ao público do seguinte 
material: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Baralhos de Cartas – cinco  euros e cinquenta cêntimos (5.50€); ------------------------------------------- 
PONTO DOIS: AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO  
Obras de Reparação do Moinho do Rogil 
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir à firma Christine & Karl, Importação e Exportação, Lda,  
tinta para pintura exterior do Moinho e adquirir à firma Paula Cristina Teresa da Silva, Unip.Lda, 
tela liquida e fibra de vidro para o isolamento da parte superior do Moinho. ----------------------------- 
Aquisição de equipamento básico 
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir uma rebarbadora pequena, uma colher de pedreiro, um 
conjunto de brocas e um conjunto de chaveiro para a secretaria. ------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião pelas vinte duas horas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO___________________________________________________________________  
 


