JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

ATA NR.20/2017
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
DEZANOVE DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE ------------- Presenças: Senhores, Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Francisco Ricardo Varela e Tesoureira Ana Vitória
Romero Milheiras. ----------------------------------------------------------------------------- Não houve faltas. --------------------------------------------------------------------- Início da reunião: Dezassete horas (17H00). -------------------------------------- Reunião extraordinária com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------- Prestação de Serviços destinada às Piscinas ao abrigo do Código
dos Contratos Públicos: ----------------------------------------------------------------------- Proposta de adjudicação da Prestação de serviços para trabalhos
nas vinhas, nomeadamente desladroamento, levantamento e condução de
arames. ----------------------------------------------------------------------------------------- Revisão ao Orçamento da Junta de Freguesia no ano de 2017. ------------------ PROCEDIMENTO

PRE-CONTRATUAL

DE

DUAS

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DO
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS ----------------------------------------------- Está presente

Informação/Proposta

apresentada

pela senhora

Presidente, para contratação de uma Prestação de serviços, por ajuste direto,
destinada a desenvolver tarefas relacionadas com trabalhos inerentes às
Piscinas. ---------------------------------------------------------------------------------
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--------- O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou
aprovar a proposta da senhora Presidente e dar seguimento ao processo
para concretização da respetiva prestação de serviço. ---------------------------- Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------- PROPOSTA

DE

ADJUDICAÇÃO

DA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS PARA TRABALHOS NAS VINHAS NOMEADMENTE
DESLADROAMENTO, LEVANTAMENTO E CONDUÇÃO DE ARAMES
--------- Na sequência do ajuste direto destinado à Prestação de serviços para
desenvolver

trabalhos

nas

vinhas

nomeadamente

desladroamento,

levantamento e Condução de arames ao abrigo dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de Janeiro, estão presentes os
seguintes documentos :---------------------------------------------------------------1 – Proposta e documentos apresentados pelo concorrente; ---------------------2 – Informação do cabimento; ------------------------------------------------------3 – Proposta de adjudicação; ------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------1 – Aprovar a proposta apresentada pelo senhor Francisco Chamiço, Lda,
e adjudicar a prestação de serviços pelo valor de 10.950,00 (dez mil
novecentos e cinquenta euros), acrescido do Iva à taxa legal em vigor, no
valor de € 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete euros), o que perfaz o valor
total de € 11.607,00 (onze mil seiscentos e sete euros); --------------------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d) e e),
do artº. 55º. Do CCP; ----------------------------------------------------------------3 – Aprovar a minuta do contrato e autorizar a senhora Presidente nos
termos do nr.3 do artº. 106 do CCP, a outorgar o mesmo.-------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------2
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--------------- REVISÃO AO ORÇAMENTO DA JUNTA DE FREGUESIA
DE GALVEIAS NO ANO DE 2017 -------------------------------------------------------- De acordo com a alínea a) do nr. 1 do artº. 16º. Da Lei 75/2013 de 12
de setembro, está presente uma revisão ao orçamento ordinário da Junta de
Freguesia de Galveias que importa no valor de € 560.040,00 (Quinhentos e
sessenta mil e quarenta euros), referente a parte do saldo da gerência anterior.
--------- O executivo depois de analisar deliberou aprovar a mesma e
remeter à Assembleia de Freguesia para a devida aprovação como
determina a alínea a) do nr. 1 do artº. 9º. Da lei acima mencionada. ------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------ Não havendo mais assuntos a tratar sendo dezassete horas e cinquenta
minutos, a Senhora Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que
para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que foi aprovada em
minuta, e eu, Maria Custódia Neves Laranjeira Soeiro Pexirra, redigi e vou
assinar, junto com o executivo da Junta de Freguesia. ---------------------------_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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