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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 Ata da reunião extraordinária de 23/08/2019  

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 23 de agosto de 2019 
INÍCIO: 9:30 horas 
ENCERRAMENTO: 11:30 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 nove horas e trinta minutos. -------------------------- 

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: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida.---------------------------------- 
Tertúlia Associação Socio-Cultural: Relatório do Programa Entrelaçar de junho e julho de 2019.-- 
SGMAI: Informações sobre a suspensão do Recenseamento Eleitoral e eleição para a Assembleia 
da República no dia 6 de outubro de 2019.--------------------------------------------------------------------- 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: Envio de documentação – Reunião 
extraordinária da Comissão Distrital de Proteção Civil de 10 de agosto relativa à situação de Crise 
Energética.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konica Minolta: Informação sobre Renovação Contratual – alteração de preço de serviço.----------- 
Frenétikódigo Lda: Pedido de apresentação e proposta do software GESAutarquia Pack Basic.----- 
Tertúlia Associação Socio-Cultural: Envio de despesas do Programa Entrelaçar.--------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, proceder ao pagamento das despesas do Programa Entrelaçar.----- 
Município de Aljezur: Pedido de nome de representante para a Rede Social de Aljezur.-------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, nomear como representante para a Rede Social de Aljezur, a 
secretaria do executivo, Sandra Silva.--------------------------------------------------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Ajuste Direto Simplificado - Aquisição de Alumínios  
Foi deliberado, por unanimidade, convidar a empresa Alumitex, com sede em Rua do Cemitério, 
Igreja Nova, 8670-076 Aljezur, a apresentar proposta para fornecimento e colocação de duas janelas 
de duas folhas com vidro simples com 0,90 m x 1,10 m, uma porta de abrir com duas folhas de 
1,570 m x 2 m em painel ripado vertical, e um portão de abrir com duas folhas, côr castanho, 
2,70mx0,90m. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois - Cemitério 
Maria Catarina da Silva: foi presente requerimento número 369, datado de 07/08/2019, 
requerendo licença para construção de murete e colocação de lápide no coval nº 235, fila, talhão 4, 
no cemitério de Rogil.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------  
José Francisco de Jesus: foi presente requerimento número 373, datado de 09/08/2019, requerendo 
licença para construção de murete e colocação de lápide no coval nº 322, fila, talhão 5, no cemitério 
de Rogil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelo requerente.------------------------------  
Cristina Maria Baltazar Mota: foi presente requerimento número 379, datado de 14/08/2019, 
requerendo licença para construção de murete e colocação de lápide no coval nº 257, fila, talhão 4, 
no cemitério de Rogil.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------  
Município de Aljezur: Requerimento em nome de Maria Francisca, solicitando a permuta do coval 
420 talhão 1 no cemitério de Aljezur, pelo coval 336 talhão 5 no cemitério de Rogil.- ----------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente e emitir parecer 
favorável para a permuta.----------------------------------------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas onze horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO ___________________________________________________________________ 


