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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

 Ata da reunião extraordinária de 11/07/2020  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 11 de julho de 2020 
INÍCIO: 13:00 horas 
ENCERRAMENTO: 14:00 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 treze 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: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Ajuste Direto Simplificado – Aquisição de serviços de Avaliação Imobiliária 
Com vista a alienação de imóvel, foi deliberado por unanimidade, convidar a empresa ConArqEng, 
com sede em Urbanização Horta da Raminha, lote 32, Loja D, 8500-549 Portimão, a apresentar 
proposta para a avaliação do imóvel sito na Rua Professora Ema Vieira Alvernaz, nº 30, nesta 
freguesia de Rogil, registado na matriz predial sob o artigo matricial 1490 e descrito na C.R.P. de 
Aljezur sob o registo nº14. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Quarta alteração orçamental da despesa - Orçamento do ano de dois mil e vinte 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à quarta alteração orçamental da despesa, do ano de dois 
mil e vinte de acordo com o estatuído no SNC-AP, cujos documentos se encontram arquivados em 
pasta própria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas catorze horas.-------------------------------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
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