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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

ATA 
 
 
Aos dezasseis dias do mês de abril de dois mil e quinze, no edifício sede desta autarquia, e na sala 
de reuniões, compareceram, para realizar uma reunião extraordinária 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 
HORÁRIO DAS 35 HORAS 
Ponto um: Alteração do Horário de Trabalho 
Foi pelo senhor Presidente apresentada a proposta que a seguir se transcreve: --------------------------- 
“Proposta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Lei nº.68/2013, de 29 de agosto, introduziu alteração substancial ao nível do regime de horário de 
trabalho, passando de sete para oito horas por dia e de trinta e cinco horas para quarenta horas por 
semana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
As autarquias locais, constitucionalmente definidas como “ pessoas coletivas territoriais dotadas de 
órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações respetivas” e 
como tal, naturalmente dotadas dos meios necessários para cumprimento desta atribuição 
constitucional, onde não pode deixar de estar incluído o poder de definir a organização do tempo de 
trabalho daqueles que, afinal, vão garantir a prossecução dos referidos interesses próprios das 
populações respetivas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que: 
       a) O Município de Aljezur, desde o dia 1 de Abril está a praticar o horário das 7 horas diárias  

na modalidade de jornada contínua com redução de 30 minutos;---------------------------------- 
       b) A freguesia não está obrigada a reduzir trabalhadores; ---------------------------------------------- 
       c) Não é expectável que a redução para as 7 horas diárias e as 35 semanais de trabalho origine   

um aumento de despesas com pessoal, designadamente por recurso a trabalho suplementar, 
por força dessa circunstância; -------------------------------------------------------------------------- 

       d) A freguesia não tem pagamentos em atraso, tendo a sua situação equilibrada; ------------------ 
Assim, no uso da autonomia constitucionalmente prevista das freguesias, nomeadamente em 
matéria de organização de trabalho e de forma que no mesmo domínio territorial, quando entre 
Município e freguesia existe uma colaboração mutua no desenvolvimento das suas atividades, não 
existam trabalhadores de entidades com fins semelhantes, a praticar um horário e outros, outro, 
proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Com efeitos a 20 de Abril de 2015, seja fixado a duração dos períodos normais de trabalho 
de sete horas diárias e trinta e cinco horas semanais para todos os trabalhadores da freguesia. 

2. Que seja fixado, com efeitos a 20 abril de 2015, a modalidade de jornada contínua, com 
fundamento na alínea g) do n.º 3 do art.º 114 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
para todos os trabalhadores da freguesia, com a redução de 30 minutos no período normal de 
trabalho diário”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, aprovar a presente proposta. ------------------------- 
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Nos termos da alínea e) do artigo 19º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a gestão dos recursos 
humanos é uma competência da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------- 
Assim, no uso dessa competência, foi deliberado, por unanimidade, que o Horário de trabalho a 
praticar é o seguinte: 
Horário de funcionamento do Sector Administrativo e Financeiro – segunda a sexta-feira das 9:00h 
às 15:30h ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Horário de atendimento – segunda a sexta-feira das 9:00h às 15:15h -------------------------------------- 
Período de descanso – 30 minutos a serem gozados entre as 12:00h e as 14:00h ------------------------ 
Dias de encerramento – sábado e domingo -------------------------------------------------------------------- 
Horário de atendimento – segunda a sexta-feira das 9:00h às 15:15h -------------------------------------- 
Horário de funcionamento do Sector de Obras e Outros Serviços – segunda a sexta-feira das 8:00h 
às 14:30h ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Período de descanso – 30 minutos a serem gozados entre as 12:00h e as 13:00h ------------------------ 
Dias de descanso – sábado e domingo -------------------------------------------------------------------------- 
O horário definido para o Sector de Obras e Outros Serviços poderá ser alterado caso se confirme a 
redução da produtividade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Correspondência 
Isabel Reis – Fundação Serralves: Foi presente mail datado de 5/04/2015, solicitando a 
atualização de dados. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rute Sousa – IEFP: Foi presente mail datado de 6/04/2015, solicitando a divulgação de CQEP. ---- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Foi presente mail datado de 1/04/2015, com informação sobre o carregamento de dados 
“ Recursos Humanos” 1º.  Trimestre de 2015- SIIAL. ------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abracinhos divertidos: Foi presente mail datado de 1/04/2015, solicitando apoio para a 
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental ( APPACDM), com a 
aquisição de produtos de higiene e artigos de escritório. ----------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido. -------------------------------------------------------- 
Geral Alerta65: Foi presente mail datado de 1/04/2015, com informação sobre o serviço Alerta65 e 
um pedido de parecer e colaboração. --------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, indeferir pedido. ----------------------------------------------------------- 
ANAFRE: Foi presente mail datado de 8/04/2015, com informação sobre projeto de modernização 
administrativa das freguesias.------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, manifestar a intenção de aderir e solicitar mais informação sobre o 
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Galmasa: Foi presente mail datado de 10/04/2015, com informação sobre a campanha de verão de 
produtos e equipamentos para cemitérios. --------------------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta de Freguesia de S.Teotónio: Foi presente mail datado de 9/04/2015, informando da reunião 
do dia 29/05/2015 e envio de estatutos e NIB da Associação. ---------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
DGAL: Foi presente mail datado de 15/04/2015 com informação sobre a retenção para o Serviço 
Nacional de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fado com História: Foi presente mail datado de 15/04/2015 apresentando o novo projeto cultural 
“Fado com História”, situado na cidade de Tavira. ----------------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Foi presente mail datado de 15/04/2015 informando do ofício enviado à 
Associação de Regantes do Mira sobre as condições de fornecimento e distribuição de água.--------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DGAL: Foi presente mail datado de 15/04/2015 com informação sobre a retenção para o Serviço 
Nacional de Saúde e respetivo manual de preenchimento. -------------------------------------------------- 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Mapa de férias 
Foi deliberado por unanimidade, aprovar o mapa de féria para o ano de 2015, o qual ficará afixado 
nos serviços administrativos até ao final do ano. -------------------------------------------------------------- 
II– FUNÇÕES GERAIS 
AQUISIÇÃO DE LANCIL GUIA  
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir à firma Aljucarga – Transportes, Lda, 105 metros de 
lancil guia no valor de trezentos e quatro euros e cinquenta cêntimos (304,50€) acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV:DESPORTO RECREIO E LAZER  
Comemorações do XXII aniversário da freguesia:  
Foi deliberado, por unanimidade comemorar o aniversário da freguesia no dia vinte e um de Junho 
de dois mil e quinze. Inserida nas festividades do dia do aniversário da freguesia, haverá uma 
atuação musical e será oferecido um almoço à população. -------------------------------------------------- 
Para atuação musical referida, foi deliberado, por unanimidade, pedir proposta de preços ao músico 
Silvino Campos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião pelas vinte e três horas. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO___________________________________________________________________  


