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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

  Ata da reunião extraordinária de 24/11/2020  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 24 de novembro de 2020 
INÍCIO: 14:00 horas 
ENCERRAMENTO: 15:30 horas 
PRESENÇAS: Elieser João Candeias, Presidente, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária e 
Neuza Alexandra Silva Rosa, Tesoureira. ---------------------------------------------------------------------- 
Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos membros da Junta, o 
senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas catorze 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 orçamental da despesa e primeira alteração ao PPI - Orçamento 
do ano de dois mil e vinte 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à sétima alteração orçamental da despesa e primeira 
alteração ao PPI, do ano de dois mil e vinte de acordo com o estatuído no SNC-AP, cujos 
documentos se encontram arquivados em pasta própria. ----------------------------------------------------- 
Ponto dois: Aprovação de cabimento 
Foi deliberado por unanimidade, aprovar os cabimentos n.ºs 79 e 80. ------------------------------------- 
Ponto três: Aprovação de reforço ao cabimento  
Foi deliberado por unanimidade, aprovar o reforço dos cabimentos n.º 79 e 80. ------------------------- 
Ponto quatro: Tolerâncias de ponto 
No uso da competência em gestão dos recursos humanos afetos aos serviços da freguesia, conferida 
pela alínea e) do artigo 19.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, 
a concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores desta Junta de Freguesia, nos dias 30 de 
novembro e 7 de dezembro de 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco: “Abertura de procedimento por Consulta Prévia para “Aquisição de um Trator, 
com carregador Frontal, reboque tribasculante, destroçador, balde frontal e balde com grifa ” 
– Consulta Prévia N.º 01/2020 
Foi pelo senhor Presidente da Junta, apresentada proposta, para aquisição de um Trator, com 
carregador Frontal, reboque tribasculante, destroçador, balde frontal e balde com grifa, cujo 
procedimento será a “consulta prévia”. ------------------------------------------------------------------------- 
Após votação, a proposta e peças do procedimento foram aprovados por unanimidade. ---------------- 
Ponto seis: Iluminação de Natal – Ajuste Direto Simplificado 
Efetuada consulta de mercado com vista ao aluguer e colocação de iluminação de Natal na freguesia 
de Rogil. Verificados os preços, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa JCS Serviços 
- Jacinta Couto Silva Unipessoal, Lda., o aluguer e colocação das iluminações de Natal no valor de 
4990,00€ (quatro Mil, novecentos e noventa euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------- 
Deverá ser solicitado ao concorrente 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 quinze horas e trinta minutos.  
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO __________________________________________________________________ 


