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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião ordinária de 6/02/2020  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 6 de fevereiro de 2020 
INÍCIO: 20:00 horas 
ENCERRAMENTO: 22:20 horas 
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária e 
Emílio José Pacheco Martins, 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 Atas 
Logo de seguida o vogal secretário passou a ler em voz alta a ata da reunião anterior, que foi 
aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada pelos membros presentes. ----------------------- 
Ponto dois: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
Intercultura – AFS Portugal – Candidaturas abertas para intercâmbio 2020-2021.-------------------- 
SGMAI – Inscrição no recenseamento eleitoral português, dos cidadãos nacionais do Reino Unido, 
na sequência do Brexit. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuno Pires: Apresentação de projeto de desenvolvimento rural agrícola para produção em regime 
de agricultura biológica e sem estufas e pedido de parecer.-------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, dar um parecer favorável ao projeto e entregar uma carta com o 
respetivo parecer.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário tesouraria do dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte.----------- 
Ponto dois: Casa da Criança do Rogil: Candidatura à atribuição de apoio da Junta de Freguesia de 
Rogil para o ano de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade, solicitar à Casa da Criança de Rogil, a apresentação do orçamento 
e plano de atividades para o ano de 2020. ---------------------------------------------------------------------- 
Foi ainda, deliberado por unanimidade, continuar a apoiar na manutenção de jardins e espaços 
exteriores da valência de Rogil. --------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três: Parceria com a empresa Earth Consulters Lda. 
Foi deliberado por unanimidade, aceitar a parceria com a empresa Earth Consulters Lda., para a 
mesma ministrar formações, com a cedência de utilização de sala no edifício da Junta de Freguesia 
de Rogil de forma gratuita.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro: Ajuste Direto Simplificado – Serviços de Retroescavadora 
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda., com sede 
em Barreira da Légua, 8670-440 Rogil a apresentar proposta do valor/hora, para prestação de 
serviços de retroescavadora durante o ano de 2020, bem como as condições de pagamento. ---------- 



Reunião de 06-02-2020 

Página nº2 

 
 
 
Ponto cinco: Ajuste Direto Simplificado – Fornecimento de Software 
Foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa Freesoft, com sede em Rua Miguel Torga, 2C, 
Alfragide 2610-086 Amadora, a apresentar o preço para fornecimento de software de faturação, 
bem como as condições de pagamento.------------------------------------------------------------------------- 
III – Recursos Humanos 
Ponto um: Declaração do tesoureiro 
Foi entregue, pelo senhor tesoureiro, uma declaração como não dá autorização para que qualquer 
colaborador conduza veículos da Junta de Freguesia de Rogil, caso não possua habilitações próprias 
para o fazer, não se responsabilizando se o mesmo acontecer. Ficará em anexo a presente 
declaração.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e duas horas e vinte minutos.------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


