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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

  Ata da reunião extraordinária de 21/10/2020  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 21 de outubro de 2020 
INÍCIO: 9:00 horas 
ENCERRAMENTO: 10:00 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 nove 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: CONDIÇÕES DAS MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA JUNTA DE 
FREGUESIA - Revogação da deliberação de 16-09-2020 
Foi deliberado, por unanimidade, revogar o “ponto dois” da ata de 16-09-2020 referente às 
condições de movimentação das contas da Junta de Freguesia. --------------------------------------------- 
De acordo com o previsto no ponto 2.9.10.1.2, do Decreto-Lei número cinquenta e quatro – A barra 
noventa e nove, de vinte e dois de fevereiro, as contas bancárias da Junta de Freguesia são 
movimentadas simultaneamente, pela Tesoureira e pelo Presidente do órgão executivo, ficando 
definido que na ausência de qualquer um dos dois, a Secretária substitui o elemento em falta.------- 
Os cheques são igualmente assinados pelo senhor Presidente e senhora Tesoureira, ou no caso de 
ausência de qualquer um dos dois, pela Secretária deste órgão executivo.--------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: “ Pedido de alteração do Apoio Financeiro para o ano de 2020 
Neste ano, particularmente difícil, devido à Pandemia do COVID-19, o projeto para construção do 
novo edifício da Junta de Freguesia sofreu consideráveis atrasos e ainda não se encontra concluído. 
A Junta de Freguesia esteve em negociações com a MOVILOP com vista a aquisição do edifício 
onde era celebrada a eucaristia, tendo sido pedido uma avaliação do imóvel para servir de base para 
a proposta, contudo o valor pedido pelo proprietário é um pouco elevado, e tendo em conta a atual 
dotação orçamental disponível, não será possível concretizar o negócio até ao final de 2020. --------- 
Assim, foi deliberado, por unanimidade, à Câmara a alteração do apoio financeiro para o ano 2020 
para o projeto/ação abaixo: --------------------------------------------------------------------------------------- 
- Aquisição de um trator com cabine, carregador frontal, reboque com rodado duplo, balde com 
forquilha e destroçador para limpeza de caminhos e bermas (65.000,00). -------------------------------- 
Ponto dois: Iluminação de Natal 
Tendo em atenção que, devido à situação atual, a Junta de Freguesia não irá realizar qualquer 
animação no período de Natal, foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Câmara Municipal de 
Aljezur, um apoio financeiro no valor de 5.000,00€ para colocação de iluminações de Natal na 
freguesia de Rogil, para que a nossa Freguesia possa transmitir alguma alegria. ------------------------- 
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Ponto três: Imóvel sito na Rua Professora Ema Vieira Alvernaz - Rogil 
Foi deliberado, por unanimidade, informar a empresa Movilop, com o NPC 504014870, com sede 
na Estrada Nacional 10, km 21, Herdade dos Nogueiros, na qualidade de proprietário do imóvel sito 
na Rua Professora Ema Vieira Alvernaz nº 30, 8670-440 Rogil, inscrito na matriz predial urbana da 
freguesia sob o nº1490, que após avaliação do respetivo imóvel, as sucessivas reuniões, bem como, 
a atual dotação orçamental disponível da Junta de Freguesia, não será possível concretizar o 
negócio este ano, de forma a serem cumpridos todos os requisitos legais, nomeadamente, Código 
dos Contratos Públicos e Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. ------------------------------ 
Ponto quatro: Cemitério 
Manuel Fernandes Domingos: inumação em gavetão número trinta e dois: - foi ratificado o 
despacho do senhor Presidente da Junta do dia 13-10-2020, referente à concessão do gavetão 
número trinta e dois. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Rosa: inumação em gavetão número trinta e três: - foi ratificado o despacho do senhor 
Presidente da Junta do dia 17-10-2020, referente à concessão do gavetão número trinta e três. ------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas dez horas.------------------------------------------------------------------------------------------ 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


