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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

  Ata da reunião extraordinária de 28/10/2021  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 28 de outubro de 2021 
INÍCIO: 13:00 horas 
ENCERRAMENTO: 15:00 horas  
PRESENÇAS: Jorge Manuel Pacheco, Presidente, José Pedro Silva Oliveira, Secretário e Maria 
Julieta Sotero Alves da Silva Tesoureira. --------------------------------------------------------------------- 
Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos membros da Junta, o 
senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas treze horas. --------------------------------------------- 

Período de Antes da Ordem do Dia 
UM – Assuntos Gerais de Interesse da Freguesia: – Assuntos gerais do interesse da Freguesia. ------ 

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 a ata da reunião de 17-10-2021, que foi 
aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. ----------------------- 
Ponto dois: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
Tertúlia Associação Socio-Cultural Aljezur: Apresentação do livro Três Pontinhos Fábulas da 
Costa Vicentina.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Convite – Festa do Livro Aljezur.-------------------------------------------------------------------------------- 
Relatório do mês de agosto e setembro. ------------------------------------------------------------------------
Emílio Martins: Informação sobre estrada fechada junto ao cruzamento da Esteveira e à Oficina 
JuntaPeça.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DGAL: Informação sobre a Lei Nº.4-B/2020, de 6 de abril.-------------------------------------------------  
Associação Defesa Património Histórico e Arqueológico de Aljezur: Relatório de atividades e 
contas do ano de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
III Ciclo de conferências – Aljezur no Tempo e na História. ------------------------------------------------ 
ICNF: Pedido de afixação de cartazes de sensibilização para a prevenção dos incêndios.-------------- 
EDP: Informação sobre a faturação.---------------------------------------------------------------------------- 
Sintap: Informação sobre a Opção Gestionária.--------------------------------------------------------------- 
Liga Portuguesa Contra o Cancro: Pedido de colaboração na campanha Outubro Rosa e no 
peditório nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comissão Nacional de Eleições: Informação sobre o exercício do direito de voto e equipamento de 
proteção individual.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aquino Construções SA: Pedido de cedência de espaço para montagem de estaleiro.----------------- 
ANAFRE: Transição digital – PT30.--------------------------------------------------------------------------- 
ADSE: Comunicação sobre o “alargamento da ADSE” – atualização de procedimentos. -------------- 
IPDJ: Programa Cuida-te + retoma atividades presenciais. ------------------------------------------------- 
GEP: Resposta ao inquérito ao custo de mão-de-obra 2020. ------------------------------------------------ 
Relatório único 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Provaver: Apresentação de catálogo de produtos de proteção individual. -------------------------------- 
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Aprovarelatório: Diagnóstico de início de mandato (RGPD). ---------------------------------------------
Perfil dos Cuidadores: Convite para participação no estudo, Perfil dos Cuidadores de Idosos em 
Contexto de Pandemia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEL-SEG-COM: Apresentação de serviços. ------------------------------------------------------------------ 
Observatório das Comunidades Ciganas: Newsletter de outubro 2021. A participação político-
cívica de pessoas ciganas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Crédito Agrícola: Criação de acesso CA documentos. ------------------------------------------------------
Porforma Consultores: Proposta de formação destinada a trabalhadores dos municípios. ------------
Helena Chagas: Processo 1779/18.9T8SLV. ----------------------------------------------------------------- 
ISPA: Estudo de opinião pública sobre migrantes. -----------------------------------------------------------
DRAPalgarve: Edital – Triza Erytreae- zona demarcada no Algarve. ------------------------------------ 
Motivos e Enredos: Espetáculo de teatro – a comédia “ Sal e Pimenta”. --------------------------------- 
Circo Cardinali: Espetáculo de Natal. ------------------------------------------------------------------------- 
Érica Oliveira: Datas de formação “ Conduzir e Operar o Trator em Segurança”. ----------------------
Casa da Criança do Rogil: Candidatura a apoio. ------------------------------------------------------------ 
Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria 
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um.-- 
Ponto dois: Sexta alteração orçamental da despesa - Orçamento do ano de dois mil e vinte um  
Foi deliberado por unanimidade, proceder à sexta 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: Mercado Municipal de Rogil 
Anália Duarte da Conceição – Desistência da ocupação de banca para venda de peixe: Foi 
apresentada carta registada sob o número 342, em 11-10-2021, em que Anália Duarte da Conceição, 
informa que pretende cessar a exploração da banca para venda de peixe, no Mercado Municipal de 
Rogil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta deliberou, por unanimidade, aceitar a desistência da senhora Anália Duarte da Conceição e 
cessar a atribuição da banca para venda de peixe, no Mercado Municipal de Rogil, com efeitos a 
dezasseis de outubro do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Emissão de atestados 
A Junta tomou conhecimento dos atestados emitidos no período de 27-09-2021 a 14-10-2021, tendo 
sido ratificado a sua emissão. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-António Miguel Baeta Tavares Machado Regal: Foi presente requerimento datado de 17-09-
2021, solicitando a emissão de declaração comprando que o prédio registado sob o artigo 14, da 
secção M-M1-M2, da Freguesia de Rogil, foi construído antes do ano de 1964 e que desde sempre 
serviu para albergar pessoas e animais. ------------------------------------------------------------------------- 
A Junta deliberou, por unanimidade, emitir a declaração solicitada. --------------------------------------- 
Proteção do meio ambiente  
Ponto um: Cemitérios 
Isaura da Luz Jacinto: inumação em gavetão número trinta e cinco: - foi ratificado o despacho do 
senhor Presidente da Junta, Elieser João Candeias, do dia 04-10-2021, referente à concessão do 
gavetão número trinta e cinco. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Noélia da Graça de Oliveira Alves Veiga: foi presente requerimento número 335, datado de 
06/10/2021, requerendo autorização para colocação de lápide no coval 347, talhão nº 5.--------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pela requerente.------------------------------ 
Maria Manuela Valentim Malveiro Guerreiro e Maria Domingas Malveiro: foi presente 
requerimento número 323, datado de 28/09/2021, requerendo autorização para trasladação de 
ossadas do coval 298, talhão 5 para o coval 8, talhão 1 e o revestimento da sepultura perpétua nº 8, 
talhão1, (alvará de concessão nº 1/2020).----------------------------------------------------------------------- 
A Junta, deliberou por unanimidade, conceder o solicitado pelas requerentes.---------------------------- 
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ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas quinze horas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, José Pedro Silva Oliveira, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.-------------- 
________________________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


