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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 6/05/2021  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 6 de maio de 2021 
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  
Administração Geral 
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. 
ACSS: Informação sobre método de capitação: Artigo 301º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 
dezembro (LOE).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACAPO: Pedido de divulgação da resposta social e outros serviços e apresentação dos corpos 
sociais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Casa da Criança do Rogil: Pedido de apoio.----------------------------------------------------------------- 
CREPC Algarve: SGPIER – Despacho freguesias prioritárias.-------------------------------------------- 
DGAL: Nota Informativa – Prestação de Contas 2020.------------------------------------------------------ 
Tertúlia Aljezur: Relatório Entrelaçar de março.------------------------------------------------------------- 
Grupo Parlamentar PCP: Pergunta ao Governo (Ministro do Mar) sobre a “Reclassificação das 
Zonas de Produção de Bilvalves da Ria Formosa”.------------------------------------------------------------ 
JOPER: Certificado de matrícula respeitante ao veículo com a matrícula L-208814.------------------- 
Brindestex: Apresentação de produtos promocionais para o Dia da Criança.----------------------------- 
Arion: P-2019-148 – Loteamento no Rogil – Fatura de execução das especialidades – Recibos + 
NC.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Proposta de Adenda ao Contrato de Delegação de Competências entre o 
Município de Aljezur e a freguesia da Bordeira.--------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Parecer quantitativo – Candidatura SCM de Aljezur ao Programa PARES 
3.0 – CLAS Aljezur.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Informação de transferência de verba - Delegação de Competências – 
domínios da manutenção e conservação do mercado municipal e conservação de caminhos 
municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Proposta de Adenda ao Contrato de Delegação de Competências entre o 
Município de Aljezur e a freguesia do Rogil.------------------------------------------------------------------ 
STAL: Proposta de ACEP a celebrar com a Junta de Freguesia do Rogil.-------------------------------- 
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Carta anónima de Aljezurense: Cópia de carta enviada ao senhor presidente da Câmara Municipal 
de Aljezur a retratar obras ilegais na freguesia do Rogil.----------------------------------------------------- 
Sérgio Góis: Comunicação de saída da empresa Fresoft.---------------------------------------------------- 
Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria 
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia trinta de abril de dois mil e vinte e um.------------- 
Ponto dois: terceira alteração orçamental da despesa - Orçamento do ano de dois mil e vinte 
um  
Foi deliberado por unanimidade, proceder à terceira alteração orçamental do ano de dois mil e vinte 
um de acordo com o estatuído no SNC-AP, cujos documentos se encontram arquivados em pasta 
própria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Casa da Criança do Rogil: Candidatura à atribuição de apoio da Junta de 
Freguesia de Rogil para o ano de 2021. ---------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade atribuir à Casa da Criança de Rogil, um subsídio no valor de 
€300,00 (trezentos euros) para o ano de 2021. ---------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Oitava Adenda ao Contrato de Delegação de Competências entre o Município 
de Aljezur e a Freguesia de Rogil 
Foram apresentados os documentos referentes à Oitava Adenda ao Contrato de Delegação de 
Competências entre o Município de Aljezur e a Freguesia de Rogil, a fim de serem aprovados pela 
Junta de Freguesia e submetidos à apreciação da Assembleia de Freguesia, conforme determina a 
alínea i), do número um, do artigo décimo sexto, conjugado com a alínea g), do número um, do 
artigo nono, ambos do anexo primeiro, aprovado pela Lei número setenta e cinco barra dois mil e 
treze, de doze de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta da oitava adenda ao Contrato de 
Delegação de Competências entre o Município de Aljezur e a Freguesia de Rogil, a qual depois de 
devidamente rubricada, fica apensa à presente ata e, submeter o presente assunto à aprovação da 
Assembleia de Freguesia de Rogil. ------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto cinco: SIADAP 3 – Biénio avaliativo 2019/2020 – Atribuição de prémio de desempenho 
Nos termos do artigo 34º da Lei 75-B/2020, de 31 de Dezembro, que aprovou o Orçamento do 
Estado para o ano de 2021, podem ser atribuídos prémios de desempenho durante o ano de 2021, 
até ao montante legalmente estabelecido e o equivalente a até uma remuneração base mensal do 
trabalhador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, e tendo em conta a verba orçamental destinada a suportar o encargo com a atribuição do 
prémio de desempenho, e uma vez concluído o processo de avaliação relativo ao biénio 2019/2020, 
estão reunidos os pressupostos para desenvolver os procedimentos inerentes à atribuição do referido 
prémio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em face dos resultados das avaliações de desempenho do biénio 2019/2020, e em conformidade 
com as disposições legais e nos critérios previamente estabelecidos, foi deliberado, por 
unanimidade, atribuir um prémio de desempenho à funcionária, Élia Maria João Francisco Santos. - 
O prémio de desempenho é o equivalente à remuneração base mensal auferida pela trabalhadora e 
será pago até ao final do mês de agosto de 2021. ------------------------------------------------------------- 
A presente deliberação será afixada nos serviços e na página eletrónica da Freguesia de Rogil. ------ 
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 __________________________________________________________________ 
 


