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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião extraordinária de 21/11/ 2016  

 
LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 21 de novembro de 2016 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 21:30 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: Sétima alteração ao Orçamento do ano de dois mil e dezasseis 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à sétima alteração ao orçamento do ano de dois mil e 
dezasseis, de acordo com o preceituado do Pocal, cujos documentos se encontram arquivados em 
pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida durante o mês de novembro. 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Requalificação do Espaço Lúdico/Lazer do Pólo Escolar de Rogil 
Ajuste Direto nos termos da alínea a) do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
DL nº. 18/2008, de 29 Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de 
Outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, aprovar o projeto de decisão de adjudicação após 
análise da proposta relativa ao procedimento acima identificado e adjudicar à empresa SOINCA – 
Sociedade Industrial de Cucujães, S.A, Edifício Rainha – Piso 1 – Loja 3 C, 3720-232 Oliveira de 
Azemeis pelo valor 20.754,23€ (vinte mil setecentos e cinquenta e quatro euros e vinte e três 

cêntimos), e o prazo de execução de 30 dias, a Requalificação do Espaço Lúdico/Lazer do Pólo 
Escolar de Rogil. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Haverá lugar a contrato escrito, tendo sido presente a minuta do contrato, a qual foi aprovada por 
unanimidade para envio à firma adjudicatária. ---------------------------------------------------------------- 
Nos termos da Lei número setenta e cinco barra dois mil treze, de doze de setembro, foi deliberado 
por unanimidade, delegar no senhor Presidente da Junta, Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, poderes 
para a celebração do contrato e demais atos relacionados com o procedimento em causa. ------------- 
Deverá ser solicitado ao concorrente os documentos de habilitação, nomeadamente: ------------------- 
a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II do CCP; --------------------------------- 
b) Alvará ou título de registo, emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, contendo as 
habilitações adequadas à execução da obra a realizar; ------------------------------------------------------- 
c) Documento comprovativo em como não se encontra na situação prevista na alínea i) do artigo 
cinquenta e cinco do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito 
barra dois mil e oito de vinte e nove de Janeiro (Registo Criminal dos titulares dos órgãos sociais de 
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administração, direção ou gerência que se encontrem em efetividade de funções, devendo constar o 
fim a que se destina: Contratação Pública – Código dos Contratos Públicos); ----------------------- 
- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social; -------------------------- 
- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante o Estado Português. -------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e uma horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------ 
E eu, Elieser João Candeias, Secretário, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------------------- 
 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


