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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL 
 

  Ata da reunião ordinária de 3/12/2020  
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Rogil 
DATA: 3 de dezembro de 2020 
INÍCIO: 20:00 
ENCERRAMENTO: 21:50 
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 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 as atas das reuniões anteriores, que 
foram aprovadas por unanimidade e logo de seguida assinadas pelos membros presentes. ------------- 
Ponto dois: Correspondência 
O executivo tomou conhecimento de correspondência diversa recebida. 
CCDR Algarve: Informação sobre sessão de esclarecimento “Programa Bairros Saudáveis – Como 
fazer uma candidatura?”.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Thyssenkrupp: Informação sobre faturação eletrónica.-----------------------------------------------------
Espap: Comunicação sobre o fim do paralelo com o fornecedor MEO.----------------------------------- 
LocalGest: Informação sobre orçamento e planos de atividade – estatuto de direito de oposição.----- 
Município de Aljezur: Transferência de verba – Delegação de Competências.-------------------------- 
Município de Aljezur: Informação sobre a proposta “Abertura do Ensino Secundário em Aljezur”.- 
Município de Aljezur: Informação sobre Parecer do Núcleo Executivo – Reunião CLAS.----------- 
Tertúlia: Relatório de outubro do projeto Entrelaçar.-------------------------------------------------------- 
Tertúlia: Envio de documentos da assembleia geral de sócio da Associação Tertúlia.------------------ 
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais: Informação sobre trabalho a favor da 
comunidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Katja Marques: Envio de revista das Testemunhas de Jeová.--------------------------------------------- 
DGAL: Informação sobre a Lei N.º4-B/2020 de 6 de abril.------------------------------------------------- 
CITE: Formação gratuita em Igualdade e Não Discriminação entre Homens e Mulheres no Local 
de Trabalho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auto Marreiros, Lda: Apresentação de proposta referente ao procedimento por Consulta Prévia 
N.º01/2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II – Gestão Financeira 
Ponto um: Resumo Diário de Tesouraria   
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia trinta de novembro de dois mil e vinte.------ 
Ponto dois: oitava alteração orçamental da despesa - Orçamento do ano de dois mil e vinte 
Foi deliberado por unanimidade, proceder à oitava 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Reunião de 03-12-2020 

Página nº2 

Ponto três: Prorrogação do Prazo – Projeto de Arquitetura e Especialidades – Novo Edifício 
Foi deliberado, por unanimidade, conceder a prorrogação do prazo até 30 de abril de 2021 para 
apresentação do projeto de execução para o novo edifício. -------------------------------------------------- 
Ponto quatro: “Aquisição de um Trator, com carregador Frontal, reboque tribasculante, 
destroçador, balde frontal e balde com grifa ” – Consulta Prévia N.º 01/2020 - Relatório 
Preliminar  
Foi apresentado o relatório preliminar da Consulta Prévia n.º1/2020, o qual foi aprovado por 
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco: Tolerância de Ponto 
Foi deliberado, por unanimidade, dar tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de dezembro de 2020 aos 
trabalhadores da Junta de Freguesia de Rogil.----------------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO – E, por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, pelas vinte e uma horas e cinquenta minutos.-------------------------------------------------------- 
E eu, Sandra Cristina Teresa da Silva, Secretária, para os devidos efeitos a redigi e subscrevo.------- 
 
PRESIDENTE___________________________________________________________________ 

 
SECRETÁRIO___________________________________________________________________  
 
TESOUREIRO ___________________________________________________________________ 


