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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião extraordinária de 21/03/2019  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 21 de março de 2019 
INÍCIO: 11:00 horas 
ENCERRAMENTO: 12:30 horas 
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária 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 onze 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:  
Ponto dois: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de março.----- 
Alltrain: Proposta de prestação de serviços.------------------------------------------------------------------- 
Alltrain Consultores: Relatório de visita.--------------------------------------------------------------------- 
Neste momento, retirou-se da sala a secretária do executivo da Junta, não participando na votação. - 
Sandra Silva: Pedido de estágio, integrado no curso de Técnico Superior de Segurança no 
Trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a integração no estágio nas instalações da Junta de 
Freguesia do Rogil, entre as datas de 25 de março a 6 de maio, com a duração de 120 horas, tendo 
ficado atribuido como orientador interno o senhor Presidente da Junta. ----------------------------------- 
A secretária do executivo da Junta voltou à sala passando a fazer parte dos trabalhos.------------------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Avaliação de Desempenho dos anos de 2017 e 2018 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à homologação das avaliações de desempenho atribuídas 
aos funcionários desta Junta.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Élia Maria João Francisco dos Santos, Desempenho Revelante – cinco valores;------------------------- 
José João dos Santos, Desempenho Adequado – dois valores.--------------------------------------------- 
Os funcionários tomarão conhecimento no prazo de cinco dias. -------------------------------------------- 
Ponto dois: Ajuste Direto Simplificado-Aquisição de Estrutura de Iluminação para 
Festividades 
Foi deliberado, por unanimidade, adquirir duas estruturas de iluminação para auxiliar nas 
festividades realizadas em horário noturno.-------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Ajuste Direto Simplificado – Página eletrónica 
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa Fresoft a apresentar proposta para criação do 
novo website da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
Foi presente o auto de notícia por contraordenação referente a fiscalização realizada por elementos 
do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana, Posto Territorial de Odeceixe, na 
Estrada de acesso à Praia de Vale dos Homens 8670-418 Rogil, a 12/03/2019, pelas 11 horas e 
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cinco minutos, relativo a falta de licença de detenção, posse e circulação de cães com 6 ou mais 
meses (nº registo 427/18) e falta de registo de cães com 6 meses ou mais (nº de registo 428/18). ----- 
Nos termos do nº 1 do artº. 16 do Decreto-Lei nº314/2003, de 17 de Dezembro, compete à Junta de 
Freguesia a instrução dos processos. ---------------------------------------------------------------------------- 
Para a instrução e com base na legislação citada e nos termos da alínea p) do nº 1 do artº. 18º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de Setembro, fica deliberado que o instrutor do processo será a assistente técnica 
Élia Maria João Francisco Santos e o decisor será o Presidente da Junta, Elieser João Candeias. ----- 
Ponto cinco: Aquisição de Coletes Refletores com Brasão do Rogil 
Foi deliberado, por unanimidade, e após consulta de mercado, adquirir à empresa NaRua, 
Publicidade e Comunicação, com sede na Urbanização Industrial da Marateca, Lote 33, 8600-314 
Lagos, 20 coletes refletores com aplicação de brasão do Rogil, a cores à frente, pela importância 
total de 120€, valor com IVA incluido, à taxa em vigor.----------------------------------------------------- 
Ponto seis: Cemitério 
José de Oliveira Duarte: inumação em gavetão número vinte quatro: - foi ratificado o despacho do 
senhor Presidente da Junta do dia 08/03/2019, referente à concessão do gavetão número vinte 
quatro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel José Diogo Custódio: inumação em gavetão número vinte sete: - foi ratificado o despacho 
do senhor Presidente da Junta do dia 15/03/2019, referente à concessão do gavetão número vinte 
sete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas doze horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


