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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

de Ata da reunião ordinária de 06/04/ 2017  

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 6 de abril de 2017 
INÍCIO:20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:00 horas 
PRESENÇAS: Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, Presidente, Elieser João Candeias, Secretário e 
Cláudia Margarida Lucas da Rosa, Tesoureiro. --------------------------------------------------------------- 
 
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 Ata 
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: Primeira alteração ao PPA do ano de dois mil e dezassete 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à primeira alteração ao PPA do ano de dois mil e 
dezassete, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em 
pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de março. 
Inspeção Geral de Finanças: Comunicação das transferências para fundações efetuadas em 2017 
pelas Autarquias Locais. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Portugal dos Pequenitos: Parceria ANAFRE para atividades desenvolvidas no Portugal dos 
Pequenitos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Filipa Tomás: Pedido de pin da Freguesia. ------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, oferecer um pin. ----------------------------------------------------------- 
José Dias: Pedido de pin da Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, oferecer um pin. ----------------------------------------------------------- 
Oportunidade Concreta: Apresentação de projeto e materiais. Aquisição de materiais para apoio 
de deficientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, informar que de momento não é possível prestar o apoio 
solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta e um de março de dois mil e dezassete. -- 
Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado 
Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa Fertizur, o fornecimento de uma roçadora 
óleo – Macsparta 440T, no valor de 298,58€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------- 
Deverá ser solicitado os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
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ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e duas horas. -------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
  
TESOUREIRO ___________________________________________________________________  


