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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

  Ata da reunião ordinária de 1/10/2020  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 1 de outubro de 2020 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:00 horas 
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária e 
Neuza Alexandra Silva Rosa, Tesoureira. --------------------------------------------------------------------- 
Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos membros da Junta, o 
senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas vinte 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: Aprovação de Atas 
Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta as atas das reuniões anteriores, que 
foram aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinadas pelos membros presentes. ------------- 
Ponto dois: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
CLDS A Casa: Olhar do CLDS perante pobreza infantil no concelho.------------------------------------ 
ANAFRE: Pedido de agendamento de reunião/visita às freguesias do Concelho de Aljezur.---------- 
ANAFRE: Divulgação da obra “A Responsabilidade Política dos Eleitos Locais”.--------------------- 
ANAFRE: Lembrete para pedido de agendamento de reunião.--------------------------------------------- 
ANAFRE: Materiais de informação e apoio ao consumidor de energia - ERS.--------------------------- 
Élia Santos: Informação sobre ausência do serviço.---------------------------------------------------------- 
FREGAL: Informação sobre as reuniões dos órgãos deliberativos e executivos.------------------------ 
LocalGest: Envio de relatório financeiro da Junta de Freguesia do Rogil.-------------------------------- 
Associação Oncológica do Algarve: Envio de Cartaz – Mamamaratona 20.----------------------------- 
Carlos Martins: Apresentação de serviços de retroescavadora.-------------------------------------------- 
Cláudia Rosa: Árvore caída na estrada para a praia da Carriagem. --------------------------------------- 
Embaixada do Conhecimento: Divulgação de formação “Micro-curso Prático de Protocolo 
Autárquico e Político.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADN de Palco: Proposta de dinamização cultural – Teatro para toda a família.-------------------------- 
Veco Urban Design: Divulgação sobre abrigo urbano para a comunidade gatil.------------------------- 
Grupo Parlamentar PS: Informação sobre a intervenção do deputado Ascenso Simões no Fórum 
Parlamentar Luso-Espanhol.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Eliarte: Proposta de orçamento - bandeiras da freguesia.---------------------------------------------------- 
VoteDHr: Divulgação de formação – Eleições e Freguesias – CES.--------------------------------------- 
SALOP Faro: Legislação e outros atos publicados no Diário da República Eletrónico. -------------- 
Replicar: Divulgação de pack para idosos – Dia do Idoso.-------------------------------------------------- 
Eco-freguesias XXI: Divulgação da sessão Eco-freguesias XXI no GreenFest.------------------------- 
Wiremaze: Divulgação formação workshop Autarquias do Futuro.---------------------------------------- 
Lavraromar: Empréstimo de cadeiras. ------------------------------------------------------------------------ 
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II – Gestão Financeira 
Ponto dois: Sexta alteração orçamental da despesa - Orçamento do ano de dois mil e vinte 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à quarta alteração orçamental da despesa, do ano de dois 
mil e vinte de acordo com o estatuído no SNC-AP, cujos documentos se encontram arquivados em 
pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Pedido de reunião com o executivo da Câmara Municipal de Aljezur 
Foi proposto pelo senhor presidente, pedir uma reunião com os elementos do executivo da Câmara 
Municipal de Aljezur com vista à negociação da transferência de competências dos municípios para 
as freguesias, segundo a lei n.º 57/2019 de 19 de abril.------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Serviços de Retroescavadora 
Efetuada a consulta de mercado e verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, convidar 
o Sr. Carlos Martins a apresentar proposta para 30 horas de serviços de retroescavadora.-------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e duas horas.-------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


