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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

  Ata da reunião ordinária de 5/11/2020  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 5 de novembro 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. 
Cruz Vermelha Portuguesa: Informação sobre o Programa Especial de Testes Covid-19.------------ 
Municipio de Aljezur: Informação sobre Programa Bairros Saudáveis.---------------------------------- 
Municipio de Aljezur: Informação sobre pagamento referente a apoio financeiro destinado a fazer 
face ao défice de receita da freguesia, na sequência das medidas tomadas relativamente à Pandemia 
Covid-19.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
IEFP: Informação sobre o Processo nº027/CEI+/20.--------------------------------------------------------- 
Cristina Benvindo: Pedido de limpeza de vala.--------------------------------------------------------------- 
Florbela Vieira: Pedido de material para o Jardim de Infância do Rogil.--------------------------------- 
LocalGest: Documentos para preparação do Orçamento de 2021.----------------------------------------- 
LocalGest: Informação sobre a possibilidade de aquisição de imóvel a nível contabilistico.----------- 
LocalGest: Informação orçamento 2021 – atribuição de prémios de desempenho.---------------------- 
LocalGest: Resumo da Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2021.----------------------------- 
Movilop: Informação sobre proposta final para aquisição de imóvel.-------------------------------------- 
Jornal das Autarquias: Segundo pedido de entrevista.----------------------------------------------------- 
Tertúlia Associação Socio-Cultural – Aljezur: Relatório do Programa Entrelaçar do mês de 
setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais: Informação de um indivíduo para realizar 
trabalho a favor da comunidade.--------------------------------------------------------------------------------- 
Engivillart: Informação sobre a prestação de serviços na elaboração de projeto de novo edifício.---- 
DGAL: Divulgação de nota informativa sobre alteração do prazo de submissão da proposta de 
orçamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DGAL: Medidas de combate aos efeitos da pandemia por Covid-19 – reporte de outubro.------------- 
Casa da Criança do Rogil: Candidatura à atribuição de apoio para o ano 2021.------------------------ 
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Maria Rosária Costa: Informação sobre a falta de recolha de resíduos nos ecopontos pela empresa 
Algar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O meu doutor: Pedido de cedência de espaço para unidade móvel médica.------------------------------ 
Oportunidade Concreta: Apresentação de projeto e materiais, solicitando apoio com a aquisição 
de um “KIT” de limpeza no valor de 198,56€.----------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, apoiar este projeto de pessoas portadoras de deficiência, 
adquirindo o “KIT” de limpeza no valor de 198,56€.--------------------------------------------------------- 
Algar: Informação sobre acordo de cooperação com juntas de freguesia para ações de 
sensibilização.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, estabelecer um acordo de cooperação com a Algar com vista à 
divulgação de campanhas de comunicação e sensibilização ambiental no site e redes sociais da 
freguesia de Rogil.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de outubro de dois mil e vinte.------ 
Ponto dois: Ofertas de Natal 
Foi deliberado por unanimidade, oferecer um cabaz de Natal, aos funcionários e trabalhadores com 
acordos do Centro de Emprego. --------------------------------------------------------------------------------- 
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 ___________________________________________________________________ 


