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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião ordinária de 7/01/2021  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 7 de janeiro de 2021 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 21:20 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. 
LocalGEST: Informações diversas sobre Orçamento e Compromissos Plurianuais.-------------------- 
LocalGEST: Informação sobre contabilização e pagamento de faturas até 31/12/2020.---------------- 
LocalGEST: Informação – Procedimentos Início de ano 2021.--------------------------------------------- 
LocalGEST: Atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) para 2021.---- 
LocalGEST: Informação – Integração do saldo de execução orçamental.-------------------------------- 
SGMAI: Informação sobre a Suspensão do Recenseamento Eleitoral – Eleição para o Presidente da 
República a 24 de janeiro de 2021.------------------------------------------------------------------------------ 
SGMAI: Composição das Comissões Recenseadoras no Território Nacional.---------------------------- 
Tertúlia Aljezur: Relatório de o Projeto Entrelaçar do mês de novembro.------------------------------- 
Tertúlia Aljezur: Relatório de o Projeto Entrelaçar do mês de dezembro.-------------------------------- 
Associação de Beneficiários do Mira: Informação sobre a Campanha de Rega de 2021.-------------- 
Inatel: Informação da Fundação Inatel sobre o Concurso Público para a aquisição de serviços de 
restauração para a realização dos almoços de grupo.---------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Alteração do Apoio Financeiro para o ano de 2020.----------------------------- 
Município de Aljezur: Editais de convocação e editais de aviso importantes para o Dia da Defesa 
Nacional 2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Município de Aljezur: Informação sobre Apoio Financeiro – Iluminação de Natal.-------------------- 
Município de Aljezur: Resposta à mensagem sobre um cidadão da freguesia com necessidade de 
cuidados básicos de saúde e alimentação.----------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Informação sobre Isenção de Renda dos Concessionários de janeiro a junho 
de 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oportunidade Concreta: Informação de apoio para as pessoas com deficiência.---------------------- 
Angel Blanco: Informação sobre estrada estragada.---------------------------------------------------------- 
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Subvenções Públicas: Informação sobre o dever de comunicação ao IGF – Autoridade de 
Auditoria das Subvenções Públicas concedidas em 2020.---------------------------------------------------- 
Secil Britas: Preços de inertes para o ano 2021.--------------------------------------------------------------- 
Rosário Alão: Divulgação de Espaço de Psicologia e Terapias Integrativas em S.Teotónio.----------- 
DGAL: Informação sobre a Lei n.º4/2020, de 6 de abril – Medidas de combate aos efeitos da 
pandemia da Covid 19, reporte de dezembro, por classificação económica.------------------------------- 
Comissão Nacional de Eleições: Exercício de voto – eleitores internados em lares.-------------------- 
Altice Empresas: Envio de faturas em formato EDI.--------------------------------------------------------- 
Marta Teixeira: Informação sobre Prémio Autarquia do Ano.--------------------------------------------- 
Caixa de Crédito Agrícola: Proposta de instalação de TPA.----------------------------------------------- 
Associação Oncológica do Algarve: Solicitação de Apoio – Mamamaratona 21.----------------------- 
Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Pedido de empréstimo da viatura 4x4 para a 
realização de duas montarias.----------------------------------------------------------------------------  
Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria 
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia trinta de dezembro de dois mil e vinte.-------------- 
Ponto dois: primeira alteração orçamental da despesa - Orçamento do ano de dois mil e vinte 
um  
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira 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: Aprovação do Mapa de Cabimentos/Compromissos para o Ano de 2021 - Lei n.º 
8/2012 - Lei dos Compromissos 
Proposta n.º 1/2021: Foi pelo senhor Presidente, apresentado o mapa de cabimentos e 
compromissos, referente à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, o qual foi aprovado por unanimidade. 
Ponto quatro: Consulta Prévia para “Aquisição de um Trator, com carregador Frontal, 
reboque tribasculante, destroçador, balde frontal e balde com grifa ” – Consulta Prévia N.º 
01/2020. Pagamento de Faturas 
Auto Marreiros, Lda.: Foi deliberado por unanimidade, proceder ao pagamento das fatura nºs 
02/2740, 02/2741, 02/2742, 02/2743 e 02/2744 de 30-12-2020, no total de € 65.485,08 (sessenta e 
cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco euros e oito cêntimos), após a assinatura do auto de 
aceitação da viatura e componentes. ---------------------------------------------------------------------------- 
II – Proteção do meio ambiente - cemitérios 
Ponto um: Francisca da Encarnação Custódio Silva: foi presente requerimento número 10, 
datado de 05/01/2021, requerendo a autorização para obras no coval 258, talhão nº4, para proceder 
à colocação de lápide.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------ 
III – Desporto Recreio e Lazer 
Ponto um: Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur: Foi presente mail datado de 
05/01/2021, solicitando o empréstimo de viatura para realização de duas montarias nos dias 9 e 30 
de janeiro de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, emprestar a viatura, devendo a mesma ser restituída sem 
quaisquer danos/estragos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Informar os responsáveis que deverão providenciar a entrega dos dados do responsável pela 
condução da viatura, na secretaria da Junta. -------------------------------------------------------------------  
IV- Funções económicas 
Bombeiros Voluntários de Aljezur: Pedido de Apoio Financeiro para Reparação de Veículo de 
comando VCOT-02.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 1750€ para Reparação de Veículo 
de comando VCOT-02, o qual será entregue em duas fases. Devido à disponibilidade financeira 
atual, no mês de fevereiro será transferido o valor de 700,00€, e no mês de maio será transferido o 
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valor de 1050,00€, perfazendo o total de 1750,00€ (mil setecentos e cinquenta euros), para 
Reparação de Veículo de comando VCOT-02. ---------------------------------------------------------------- 
Os Bombeiros Voluntários de Aljezur deverão apresentar na Junta de Freguesia cópia da fatura da 
reparação da viatura após conclusão da mesma. -------------------------------------------------------------- 
AMI: Pedido de apoio financeiro.------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o donativo no valor de 20,00€.---------------------------------  
Associação Oncológica do Algarve: Solicitação de Apoio – Mamamaratona 21.----------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 25,00€.-------------------------------  
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e uma horas e vinte minutos.------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


