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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

Ata da reunião extraordinária de 12/02/2021  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 12 de fevereiro de 2021 
INÍCIO: 16:30 horas 
ENCERRAMENTO: 17:40 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 dezasseis horas e trinta minutos. --------------------- 
 

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  
Administração Geral 
Ponto um: Correspondência 
Vitor Silva: Resposta à consulta de mercado relativa à elaboração de projeto de nova arrecadação 
na antiga escola primária de Maria Vinagre.------------------------------------------------------------------- 
Município de Aljezur: Despacho n.º1 de 7 de janeiro de 2021 – tolerâncias de ponto para 2021.---- 
Ponto dois: Tolerâncias de Ponto 
Foi deliberado, por unanimidade, dar tolerâncias de ponto no ano de 2021 aos trabalhadores da 
Junta de Freguesia do Rogil nos seguintes dias:---------------------------------------------------------------
- 16 de fevereiro de 2021 (Terça-feira de Carnaval) ----------------------------------------------------------
- 4 de junho de 2021 (Sexta-feira) -------------------------------------------------------------------------------
- 11 de junho de 2021 (Sexta-feira) -----------------------------------------------------------------------------
- 4 de outubro de 2021 (Segunda-feira) ------------------------------------------------------------------------
- 24 de dezembro de 2021 (Sexta-feira) ------------------------------------------------------------------------
- 31 de dezembro de 2021 (Sexta-feira) ------------------------------------------------------------------------  
Gestão Financeira 
II - Funções económicas 
Ponto um: Ajuste Direto Simplificado – Elaboração de projeto e mapa de medições para 
arrecadação da ex-escola primária de Maria Vinagre 
Foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 77.º do CCP, adjudicar ao Eng. Vítor Manuel 
Guerreiro da Silva, com endereço eletrónico vitor.silva-715@hotmail.com, a prestação de serviços 
para elaboração de projeto e mapa de medições da arrecadação da ex-escola primária de Maria 
Vinagre, pelo valor de 600,00€ (seiscentos euros), acrescido de IVA à taxa 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. -------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas dezasete horas e quarenta minutos.------------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
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