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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

  Ata da reunião extraordinária de 27/02/2020  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 27 de fevereiro de 2020 
INÍCIO: 10:00 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 dez 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  
Gestão de Recursos Humanos 
Ponto um: Contrato Emprego-Inserção +  - 1271536 
Nos termos da cláusula 5ª (faltas e seus efeitos) constitui causa de rescisão do presente contrato a 
ocorrência de faltas injustificadas durante cinco dias consecutivos ou interpolados ou faltas 
justificadas durante quinze dias consecutivos ou interpolados.----------------------------------------------  
Verificou-se que até ao dia 14-02-2020, o senhor Celestino Duarte excedeu o número de faltas 
justificadas permitidas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a alínea c) do nº 4 da cláusula 7ª, rescindir o 
contrato celebrado no âmbito da Medida Contrato Emprego-Inserção com o senhor Celestino 
Duarte com data efeito de 29-02-2020. ------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Celestino Duarte foi informado da presente decisão.---------------------------------------------- 
Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: - Evento “Enterro do Entrudo” 
Tertulia Associacao Socio-cultural – Aljezur: Pedido de apoio financeiro no âmbito do Programa 
Entrelaçar, para a realização de Desfile, Queima do Entrudo e Baile.--------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, conceder apoio financeiro no valor de 150,00€ (cento e cinquenta 
euros) no âmbito do Programa Entrelaçar para Desfile, Queima do Entrudo e Baile.-------------------- 
Ponto dois: Projetos e promoção de recreio e lazer para idosos  
 Revista à Portuguesa 2020 "Com a Greta pelo Ar..."  
A Junta deliberou, por unanimidade, proporcionar aos residentes da freguesia de Rogil a 
possibilidade de assistirem à Revista à Portuguesa 2020 “Com a Greta pelo Ar...”, no dia 17 de abril 
e cada participante contribuirá com o valor de dez euros para aquisição de bilhete, sendo a 
comparticipação desta Junta no valor de quatro euros por pessoa. ----------------------------------------- 
O transporte é cedido pela Câmara Municipal de Aljezur. --------------------------------------------------- 
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, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 



Reunião de 27-02-2020 

Página nº2 

PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


