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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 6/08/2020  

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 6 de agosto de 2020 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 23:00 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 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 a ata da reunião anterior, que foi 
aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. ----------------------- 
Ponto dois: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
Fundação Inatel: Pedido de informação sobre possível parceria.------------------------------------------ 
ANAFRE: Informação sobre a Lei n.º4-B/2020, de 6 de abril.--------------------------------------------- 
ANAFRE: Informação sobre legislação – Lei n.º28/2020, de 28 de julho.-------------------------------- 
CCDR Algarve: Convite sobre o webinar sobre mobilidade e desenvolvimento sustentável.---------- 
Jorgeano Ferro: Resposta a consulta de mercado para trabalhos de jardinagem.------------------------ 
Jorgeano Ferro: Resposta a consulta de mercado para trabalhos de jardinagem.------------------------ 
Munícipio de Aljezur: Divulgação da Orientação nº 1/2020/DGS/DGAV.------------------------------ 
Munícipio de Aljezur: Informação sobre os Apoios Financeiros no ano de 2020.---------------------- 
Munícipio de Aljezur: Ata da reunião do CLAS de 3 de julho de 2020.---------------------------------- 
Cristina Maria: Pedido de limpeza junto a contentor de lixo.---------------------------------------------- 
ANACOM: Convite à participação na consulta pública no âmbito do futuro do sector postal 
universal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LocalGest: Resposta ao pedido de parecer.-------------------------------------------------------------------- 
LocalGest: Relatório trimestral.--------------------------------------------------------------------------------- 
LocalGest: Resposta ao pedido de esclarecimento sobre os registos contabilísticos.-------------------- 
LocalGest: Informação sobre as medidas/regimes excecionais e temporárias de resposta à 
pandemia da doença COVID-19 relativamente ao alargamento dos prazos.------------------------------- 
LocalGest: Ativação de débito direto para a cobrança da avença mensal a partir de julho.------------- 
Fregal: Informação sobre os destaques da legislação – maio e junho de 2020.--------------------------- 
SINTAP Algarve: Circular sobre o SIADAP 2017-2018.--------------------------------------------------- 
CLDS4G A Casa: Pedido de disponibilidade para utilização da sala de reuniões da Junta de 
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Meu Doutor: Pedido de cedência de espaço para Unidade Móvel Médica “O Meu Doutor – 
Reabilitação Auditiva Portugal”.--------------------------------------------------------------------------------- 
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O Meu Doutor: Informação sobre a confirmação do dia e hora para cedência de espaço para a 
Unidade Móvel Médica.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tertúlia Associação Socio-cultural Aljezur: Relatório das Atividades Entrelaçar no mês de junho. 
Tertúlia Associação Socio-cultural Aljezur: Relatório das Atividades Entrelaçar no mês de julho.- 
Tertúlia Associação Socio-cultural Aljezur: Propostas a desenvolver no Programa Entrelaçar para 
os restantes meses de 2020 e para o ano 2021.----------------------------------------------------------------- 
Vanessa Navas: Portefólio – Professora de Expressão Dramática e Desenvolvedora Artistica.------- 
IPDJ Faro: Convite reunião: Calendário regional de marcha corrida do Algarve da época 
2020/2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lanterna Mágica: Informação sobre o teatro educativo Lanterna Mágica no ano letivo 2020/2021.- 
Direção de Serviços Partilhados de Finanças: Informação sobre a implementação da Fatura 
Eletrónica na Administração Pública.--------------------------------------------------------------------------- 
DGAL: Informação sobre a lei n.º4-B/2020, de 6 de abril.-------------------------------------------------- 
Ilidio Silva: Informação sobre o Programa Adaptar Social +.----------------------------------------------- 
Herdeiros de José Manuel: Pedido de certificado de construção de prédio antes de 4 de fevereiro 
de 1964.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que a certidão foi emitida a 13 de julho de 2020. ------------------------ 
Ultriplo: Pedido de parceria.------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a parceria para colocação de equipamento para recolha de 
texteis, brinquedos, calçado, etc que serão encaminhados para reutilização.------------------------------ 
Maria Isabel Gonçalves dos Santos: foi presente requerimento número 542, datado de 
04/08/2020, requerendo a autorização para proceder à colocação de lápide e construção de murete 
ou de bordadura no coval 340, fila, talhão nº5.----------------------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------ 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de julho de dois mil e vinte.--------- 
Ponto dois: Casa da Criança do Rogil: Candidatura à atribuição de apoio da Junta de Freguesia de 
Rogil para o ano de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade atribuir à Casa da Criança de Rogil, um subsídio no valor de 
€300,00 (trezentos euros) para o ano de 2020. ---------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Cemitério 
Américo da Glória: inumação em gavetão número trinta: - foi ratificado o despacho do senhor 
Presidente da Junta do dia 05/06/2020, referente à concessão do gavetão número trinta. --------------- 
José de Jesus Cavaco: inumação em gavetão número vinte nove: - foi ratificado o despacho do 
senhor Presidente da Junta do dia 08/07/2020, referente à concessão do gavetão número vinte nove.  
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e três horas.--------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


