JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 25/2017
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE DE JULHO
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. -----------------------------------------------------------------------------Início da reunião: Dezassete horas (17H30). ------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR -------------------------------------- Tendo sido previamente distribuídos exemplares aos membros e não
havendo nada a opor, foi a mesma aprovada por unanimidade e imediatamente
assinada pelos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ---------------------------EM COFRE: ------------------------------------------------------------------------------------De Operações de Tesouraria……………...…………………… 0,00 €
---------De Receitas Próprias…………………………………….

457,81 €

---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 24.280,91 €
---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........ 147.865,64 €
---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 168.200,76 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................ 29.186,72 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem(Idosos)...579,56 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo- Conta a Prazo/Avis...150.000,00 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Avis-Conta Ordem 2.369,39 €
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---------Banco Espirito Santo - Conta à Ordem................................... 498,65 €
---------Banco Português de Investimento - Conta à Ordem........

608,44 €

---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta a Prazo…..... 250.000,00 €
---------Banco Comercial Português, SA………………………. 210.324,30 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…600.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.584.372,18 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.514.177,59 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 70.194,59 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 6 e 19 de julho de 2017, que
totalizam a importância global de € 74.152,34 (Setenta e quatro mil cento e
cinquenta e dois euros e trinta e quatro cêntimos).
--------------- PEDIDO DE AQUISIÇÃO/OFERTA DE OBRAS SOBRE A
FREGUESIA DE GALVEIAS ---------------------------------------------------------------Está presente carta do Senhor José Manuel Pereira, natural do concelho
de Ponte de Sor, solicitando a aquisição de obras/livros sobre a história local
da freguesia de Galveias nas mais diversas vertentes, para que possa enriquecer
a tese de doutoramento, que está a preparar, em História Contemporânea de
Portugal, sobre a problemática do Património Documental Monográfico na
perspetiva da História Local do Concelho de Ponte de Sor. ----------------------------- O executivo depois de analisar o pedido decidiu informar o
interessado do conteúdo temático dos livros publicados pela Junta de
Freguesia, informar dos custos de cada um deles, e oferecer dois livros
(indicados pela Junta) entre os escolhidos, sendo os restantes pagos pelo
preço de capa. --------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------2
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--------------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE
PISCINA -- ------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Carlos Carvalho, nadador-salvador do Complexo de Piscinas
de Galveias, solicita autorização para a utilização da piscina (lago) na
realização de treinos de natação dos vigilantes em serviço no Complexo, no
período das 9.00 às 10.00 horas. ------------------------------------------------------------- Após a devida análise o executivo decidiu autorizar a utilização da
piscina no horário pretendido. -------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- FESTAS DA CIDADE/2017 ------------------------------------------------- Está presente informação da funcionária da Casa da Cultura a dar
conhecimento que a Freguesia esteve representada nas Festas da Cidade/2017
em conjunto com o artesão Fábio Correia, único que aceitou o convite
formulado a todos os artesãos locais, e que o stand atribuído à freguesia foi
partilhado com a Fundação Infantário Dona Anita. ---------------------------------------- Mais informa que o valor apurado nas vendas de produtos/artigos da
Junta de Freguesia (azeite, vinho e livros) foi de 101,50 €. ------------------------------O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – BANDA G DE
GALVEIAS. ------------------------------------------------------------------------------------ A Banda G de Galveias, solicitou o empréstimo da carrinha (mais
antiga) de 9 lugares para os dias 14 e 15 de julho, para deslocação,
respetivamente, às localidades de Valongo e Alcácer do Sal, e informaram que
a mesma será conduzida por um dos elementos da Banda “Venâncio José
Esperança Carrilho” ou “José Pedro Sousa” disponibilizando-se no pagamento
do combustível. ------------------------------------------------------------------------3
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---------A senhora Presidente informou que dado a reunião de Junta ser em data
posterior, decidiu autorizar a cedência conforme o solicitado e submeter à Junta
para a devida ratificação. ----------------------------------------------------------------------O executivo deliberou ratificar a decisão da senhora Presidente. ----------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DE
GALVEIAS “G’UVENTUDE” --------------------------------------------------------------- Está presente email da Associação de Jovens de Galveias
“G’UVENTUDE”, fundada em 5 de junho de 2017, constituída por um grupo
de jovens de Galveias, com vista a promover na freguesia, atividades de âmbito
ambiental, cívico, cultural, desportivo e recreativo, privilegiando o íntimo
relacionamento com a comunidade em que se insere. ------------------------------------- Mais informam que gostariam de contar com a colaboração da
Autarquia, na prossecução do projeto que se propõem realizar, e mostrar
disponibilidade para participar em iniciativas relacionadas com os objetivos
apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ PEDIDO DE APOIO/AGRADECIMENTO – FESTAS DOS
SANTOS POPULARES 2017 ---------------------------------------------------------------- O Núcleo Sportinguista de Galveias vem através de ofício agradecer
todo o apoio logístico na realização das Festas dos Santos Populares, e
aproveitam para solicitar o reembolso de despesas no valor de 174,46 €,
conforme documentos, que ficam em anexo, a fazer parte integrante da presente
ata. ---- ------------------------------------------------------------------------------------------- Após a devida análise o executivo decidiu atribuir um subsídio no
valor de 200,00 €, afim de minimizar os custos com o referido evento. ----4
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---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ FORNECIMENTO DE JANTAR PELO BAR DA SOCIEDADE
FILARMÓNICA GALVEENSE AO GRUPO FOLCLÓRICO E CULTURAL
DA BOAVISTA - PORTALEGRE -------------------------------------------------A senhora Tesoureira informou que autorizou o fornecimento de um jantar por
parte do Bar da Sociedade Filarmónica Galveense, pertencente à senhora Maria
Joana Valente, para cerca de 25 pessoas, do Grupo Folclórico e Cultural da
Boavista - Portalegre, no passado dia 9 de julho, pelo preço de € 7,00 €/por
pessoa, iva incluído à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------- O executivo concordou e decidiu ratificar a decisão da senhora
Tesoureira. -------------------------------------------------------------------------------------------- INSTALAÇÃO

DE

DIVERSOS

EQUIPAMENTOS

DE

SEGURANÇA NO COMPLEXO DE PISCINAS DE GALVEIAS --------------------- A empresa Vítor Bragança, Unipessoal, Lda., de Tramaga, apresenta
três orçamentos para instalação de diversos equipamentos de segurança no
Complexo de Piscinas de Galveias, conforme abaixo se indica: ------------------------- Deteção de incêndios ……………………..…………. 3.544,25 €; ----------- Chamadas de emergência WC Deficientes …………...1.228,30 €; ----------- Sinalética e equipamentos em falta nas instalações …..1.259,90 €. ----------- Aos valores apresentados, acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------- O executivo depois de analisar os orçamentos apresentados
deliberou adjudicar a instalação dos diversos equipamentos de segurança,
no Complexo de Piscinas de Galveias. ---------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE TRANSPORTE – MUNICÍPIO DE AVIS --------5
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--------- Através de email vem o Município de Avis solicitar a cedência do
autocarro da Junta de Freguesia para o próximo dia 6 de agosto, para efetuar o
transporte da Banda da Sociedade Filarmónica Galveense para Aldeia Velha e
vice-versa. Mais informa que posteriormente faz chegar o horário do
transporte. -------------------------------------------------------------------------------------- Depois da devida análise foi deliberado pelo executivo autorizar a
cedência do autocarro para os fins pretendidos, e informar ao Município
de Avis da cedência. -------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE MESAS E BANCOS – MUNICÍPIO DE AVIS -----------O Município de Avis, informa que vai levar a efeito no período de 28 a
30 de julho a edição 2017 da Feira Franca da Avis, solicitando para o efeito a
cedência de mesas e bancos de ferro, propriedade da Junta de Freguesia, para
serem utilizadas durante o evento. ------------------------------------------------------------ Mais informam que o levantamento do referido material seria da
responsabilidade do Município em data a acordar entre ambas as partes. --------------O executivo depois de analisar o pedido deliberou ceder as mesas e
bancos de ferro nos dias pretendidos, e solicitar ao Município de Avis que
indique a data e hora em que pretendem levantar o material para
coordenar com o Encarregado dos Serviços Operativos o seu
levantamento. ----------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ AQUISIÇÃO DE TERRENO NO CEMITÉRIO DE GALVEIAS
--------- Está presente, em anexo, requerimento em nome de Antónia Brazão da
Silva Fouto, a solicitar autorização para adquirir por compra e posse perpétua
o terreno ocupado pela sepultura nº. 19 do 5º. Talhão esquerdo-A, no cemitério
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de Galveias, onde se encontram os restos mortais de seu marido “José Fouto
Rita”, falecido em 28 de dezembro de 2015. -----------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar o pedido.-----------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE MATERIAL DIVERSO – MARIANA VARELA
--------- Através de email, a menina Mariana Varela, aluna da Escola
Profissional Abreu Callado, e presentemente a estagiar na Casa da Cultura de
Galveias, veio solicitar, no período de 10 a 13 de julho, o empréstimo de
bandeiras de Galveias feitas à mão e escada em cana com as galinhas, que
estiveram recentemente expostas no stand da freguesia, aquando da realização
das Festas da Cidade, em Ponte de Sor, para a apresentação da prova de aptidão
profissional, o que foi autorizado pela Senhora Tesoureira, devido à reunião da
Junta realizar-se em data posterior, submetendo-se para a devida ratificação. ---------O executivo depois de analisar deliberou ratificar a decisão da
Senhora Tesoureira. -------------------------------------------------------------------------------- FEIRA FRANCA DE AVIS 2017 - CONVITE ----------------------------O Município de Avis irá realizar a edição de 2017 da Feira Franca de
Avis, que terá lugar no Parque de Feiras e Exposições nos dias 28, 29 e 30 de
julho. Nesse contexto têm o prazer de convidar a Senhora Presidente para o
jantar que terá lugar no dia 28 de julho, pelas 19.00 horas, bem como para a
visita à Feira que terá lugar após o jantar. -------------------------------------------------- A confirmação da presença deverá ocorrer até ao próximo dia 24 de
julho. - ------------------------------------------------------------------------------------------- O executivo decidiu aceitar o convite formulado, e informar o
Município de Avis, que a Junta de Freguesia se fará representar pelo
Senhor Secretário. -------------------------------------------------------------------7
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---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ VISITA ÀS PISCINAS – PEDIDO DE ORÇAMENTO------------------A Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família
(APDAF), IPSS sem fins lucrativos de Ourém, solicita orçamento para passar
um dia na piscina de Galveias, durante o mês de agosto, para cerca de 40
crianças (entre os 3 e 14 anos) e 6 adultos, proporcionando, nas férias deverão,
um dia diferente para as crianças.------------------------------------------------------------- O executivo após a análise do pedido, e para que se possa
apresentar um orçamento o mais aproximado possível, decidiu o seguinte:
--------- Solicitar à Associação o número de crianças por idades, de acordo
com os escalões aprovados (até aos 5 anos, entre os 6 e os 12 anos e entre
os 13 e 18 anos); ------------------------------------------------------------------------------- Informar que oferece entrada gratuita aos 6 adultos que
acompanham as crianças. -------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ VISITA ÀS PISCINAS – PEDIDO DE ENTRADA GRATUITA
---------O Município de Ponte de Sor acolherá no período de 25 de julho a 2 de
agosto um grupo de 7 crianças de uma Instituição de Cascais. As atividades a
desenvolver envolvem o conhecimento do concelho e suas freguesias. Neste
sentido solicitam a entrada gratuita nas piscinas de Galveias, no dia 30 de julho,
de 7 crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos, acompanhadas
de 2 adultos, onde passarão o dia. Mais solicitam, caso seja possível, organizar
uma visita à vila e seus espaços emblemáticos antes da entrada nas piscinas.---------- O executivo, de acordo com o pedido apresentado, decidiu oferecer
as entradas gratuitas no Complexo de Piscinas, no dia 30 de julho
(domingo), de acordo com o solicitado. ------------------------------------------8
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---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 10ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA JUNTA DE
FREGUESIA E 7ª. AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
PARA O CORRENTE ANO. -----------------------------------------------------------------Está presente a 10ª. alteração ao orçamento da Junta de Freguesia de
Galveias, e 7ª. ao Plano Plurianual de Investimentos para o corrente ano, que
importa cada uma no valor de € 55.150,00 (cinquenta e cinco mil quinhentos
e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar deliberou aprovar a mesma. ----------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE
SEGURANÇA – CHARON ----------------------------------------------------------------- Estão presentes propostas apresentadas pela CHARON, Soluções de
Segurança, conforme se indica: ------------------------------------------------------ Sistemas de CCTV da Herdade de Torre de Sepúlveda e Sede da Junta de
Freguesia de Galveias; ----------------------------------------------------------------- Equipamento de Intrusão -Herdade de Torre de Sepúlveda. ---------------------------- O executivo depois de analisar as mesmas, e por considerar
essencial a existência de estes sistemas para uma maior segurança das
instalações da Junta, deliberou adjudicar pelo valor das propostas
apresentadas € 4.001,10 € (quatro mil um euros e dez cêntimos), acrescido
de IVA à taxa legal em vigor, por considerar que os mesmos se enquadram
nos preços praticados de acordo com as funções pretendidas. ----------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------
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--------------- AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA CURVA
EXTERIOR/EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA ------------------------- Na sequência do “Ajuste direto”, deliberação da Junta (ata nr. 22/2017)
de 27 de junho, sobre o ajuste direto destinado à aquisição de plataforma
elevatória curva exterior, está presente proposta subscrita pela senhora
Presidente para a referida adjudicação à empresa STANNAH, de Braga, a qual
não se transcreve, mas que se dá aqui por integralmente reproduzida ficando
em anexo, e inclui os seguintes documentos: ---------------------------------------------- 1 – Proposta e documento que compõem a mesma apresentados pelo
concorrente; ------------------------------------------------------------------------------------ 2 – Informação de cabimento; ----------------------------------------------------- 3 – Minuta do contrato; -------------------------------------------------------------- Depois de analisar todo o processo, o executivo deliberou aprovar
os documentos supracitados e adjudicar a aquisição da plataforma
elevatória curva exterior, pelo valor de 12.780,00 € (doze mil setecentos e
oitenta euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------ Autorizar a senhora Presidente a outorgar o respetivo contrato;
--------- Solicitar os documentos referidos na alínea b), d), e), e i) do artº.
55º. do Código de Contratos Públicos. --------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO DE SAÍDA DO PROJETO “FÉRIAS ATIVAS 2017” –
ALEXANDRA MARIA GONÇALVES VARELA -------------------------------------- Está presente carta de Alexandra Varela, jovem integrada no projeto
“Férias Ativas 2017” a informar, que devido à aprovação, pelo IPJ de um
10
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projeto, por ela elaborado, “Promoção de estilos de vida saudáveis em
população infantil”, deixará de pertencer à equipa das Férias ativas/2017, a
partir do dia 28 de julho de 2017. ----------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento. ---------------------------------------------------- LEILÃO

DE

POMBOS

CORREIOS

–

SOCIEDADE

COLUMBÓFILA DE GALVEIAS --------------------------------------------------------- A Sociedade Columbófila de Galveias informou através de ofício da
realização de um leilão de pombos correios no dia 16 de julho, solicitando para
o efeito a cedência do mercado, mesas e bancos em ferro, 10 kgs. de carne e
vinho para a realização do referido leilão e almoço convívio.

-----------------

--------- A senhora Presidente informou os restantes membros do executivo que
autorizou a cedência dos produtos (10 kg. De carne e 15 litros de vinho) e
equipamentos pedidos, devido à reunião da Junta realizar-se em data posterior,
submetendo-se para a devida ratificação. ---------------------------------------------------- O executivo depois de analisar deliberou ratificar a decisão da
Senhora Presidente. --------------------------------------------------------------------------------- INFORMAÇÃO DE CARLOS CARVALHO – FALTA DE
VIGILANTES NO MÊS DE AGOSTO
--------- Está presente informação do Senhor Carlos Carvalho, responsável
pelos vigilantes em serviço no Complexo de Piscinas de Galveias, a informar
da carência de vigilantes no Complexo durante o mês de agosto, onde só poderá
contar com 9 elementos, dos 14 no total, divididos pelos dois turnos, o que se
torna insuficiente para a afluência de utentes, que se prevê no próximo mês.
--------- O Executivo tomou conhecimento, e deliberou falar com o
responsável. --------------------------------------------------------------------------11
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---------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- FORNECIMENTO DE JANTAR PELO BAR DA SOCIEDADE
FILARMÓNICA GALVEENSE AO GRUPO “TRUPE EUTERPE” PORTALEGRE --------------------------------------------------------------------------------- De acordo com o solicitado pela senhora Presidente, está presente
orçamento do Bar da Sociedade Filarmónica Galveense, pertencente à senhora
Maria Joana Valente para o fornecimento de um jantar, para cerca de 12
pessoas, do Grupo Trupe Euterpe, de Portalegre, no próximo dia 23 de julho,
pelo preço de € 7,00 €/por pessoa, iva incluído à taxa legal em vigor. ----------------- O executivo decidiu aceitar o referido orçamento. --------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE ABONO PARA FALHAS – HENRIQUETA
NARCISO - ------------------------------------------------------------------------------------ Está presente informação da senhora Henriqueta Narciso, funcionária
em serviço na Loja da Junta de Freguesia, a informar que manuseia diariamente
importância considerável de dinheiro, solicitando para o efeito a possibilidade
de lhe ser atribuído abono para falhas, afim de minimizar alguns prejuízos. ---------O executivo deliberou solicitar parecer jurídico ao advogado da
Junta, afim de posteriormente tomar uma decisão sobre o pedido. --------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- ESTÁGIO DE ORQUESTRA DE SOPROS – PEDIDO DE
APOIO DA SOCIEDADE FILARMÓNICA GALVEENSE --------------------------- Está presente ofício da Sociedade Filarmónica Galveense, a informar
que vai realizar-se no período de 24 a 29 de julho do corrente ano o Estágio de
Orquestra de Sopros promovido pela Sociedade Musical Euterpe de Portalegre,
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estando inscrito 5 jovens músicos da Banda da Coletividade nas classes de
trompete, clarinete, saxofone e bombardino, solicitando para o efeito apoio no
pagamento das inscrições no valor de total de 250,00 € (200,00 € para inscrição
e alimentação e 50,00 € para alojamento). ------------------------------------------------- Após a devida análise, o executivo decidiu apoiar a Sociedade
Filarmónica Galveense, atribuindo um subsídio no valor total das
inscrições. -------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- VENDA DE CORTIÇA AMADIA, VIRGEM E BOCADOS
DAS HERDADES DA CARAPETA, CASTELO E AMARELOS -------------------- Está presente relatório referente à Hasta Pública/Leilão para venda da
cortiça amadia, virgem e bocados das herdades de Carapeta, Castelo e
Amarelos – Extração de 2017, o qual não se transcreve, dando-se aqui por
integralmente reproduzido, afim de ser homologado. ------------------------------------ Após a devida análise foi deliberado homologar o referido
relatório. ----------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- INFORMAÇÃO DOS COORDENADORES DO COMPLEXO
DE PISCINAS DE GALVEIAS – DESACATOS PROVOCADOS POR
UTENTE -- ------------------------------------------------------------------------------------ Está presente informação dos coordenadores em serviço no Complexo
de Piscinas de Galveias, a informar que tiveram necessidade, no passado dia
15 de julho, expulsar o utente “Eduardo Novo” por motivos de desacatos na
receção do Complexo de Piscinas, propondo que o mesmo fique proibido de
frequentar o parque até ao final da época balnear. -------------------------------13
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--------- O executivo tomou conhecimento, e concordou com a proposta
apresentada, pelos coordenadores. ------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PROPOSTA DE INSTALAÇÃO DE PNDAE NO COMPLEXO
DE PISCINAS DE GALVEIAS ------------------------------------------------------------- No seguimento da apresentação do Programa de Desfibrilhação
Automática Externa (PNDAE), modelo INEM, no Complexo de Piscinas de
Galveias e solicitação, por parte da Junta de Freguesia, para a instalação do
referido programa no Complexo, está presente proposta para um período
mínimo de 3 meses pelo valor de 67,00 €/mês, acrescido do IVA à taxa legal
em vigor, sendo o equipamento recolhido no final da época balnear e
recolocado na época seguinte com a ativação do programa e assinatura de novo
contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------- Após a devida análise, o executivo decidiu aceitar a proposta
apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- INFORMAÇÃO DO COORDENADOR DO COMPLEXO DE
PISCINAS – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA ---------- Está presente informação do Senhor Carlos Carvalho, coordenador do
Complexo de Piscinas de Galveias, informar sobre a pertinência na contratação
de profissionais de segurança para os meses de maior influência no Complexo,
de forma a evitar conflitos no interior do mesmo. ---------------------------------------- Após à devida análise o executivo concordou, e deliberou solicitar
orçamento à firma CHARON, Lda., empresa responsável pelos sistemas de
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segurança em instalações da Autarquia, para a realização de uma prestação de
serviços no mês de agosto. ------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PROCEDIMENTO

PRE-CONTRATUAL

DE

SEIS

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

presente

Informação/Proposta

apresentada

pela

senhora

Presidente, propondo que se proceda à abertura de procedimentos précontratuais, para contratação de seis aquisições de serviços, por ajuste direto,
destinadas a desenvolver trabalhos inerentes à agricultura. ------------------------------O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou
aprovar a proposta da senhora Presidente e dar seguimento ao processo
para concretização das respetivas aquisições de serviço. -------------------------- Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PROCEDIMENTO PRE-CONTRATUAL DE AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO, AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS
CONTRATOS PÚBLICOS -------------------------------------------------------------------Está

presente

Informação/Proposta

apresentada

pela

senhora

Presidente, propondo que se proceda à abertura de procedimento précontratual, para contratação de uma aquisição de serviços, por ajuste direto,
destinadas- a desenvolver trabalhos inerentes à agricultura, nomeadamente
condução de veículos agrícolas.---------------------------------------------------------------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 aquisição de serviço. ------------------------15
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----- Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte e uma horas e quinze
minutos, a Senhora Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que
para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que eu, Carlos Manuel
Casaca Valente, redigi e vou assinar, junto com o executivo da Junta de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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