JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

ATA NR. 5/2018

--------------- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA
DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA NOVE DE FEVEREIRO DO ANO
DE DOIS MIL E DEZOITO.--------------------------------------------------------------------Presenças: Senhores Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Francisco Ricardo Varela e Tesoureira Ana Vitória
Romero Milheiras. --------------------------------------------------------------------------------Início da reunião: Dezassete horas e trinta minutos (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……………………………………. 3.116,27 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: --------------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

2.304,01 €

---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........

51.093,03 €

---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 538.655,99 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

2.176,38€

---------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
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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…........

00,00 €

---------Banco Comercial Português, SA………………………... 112.967,51 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…..600.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…... 1.464.909,89€
---------Operações Orçamentais................................................. 1.396.762,94 €
---------Operações de Tesouraria.................................................. .. 68.146,95 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 25 de Janeiro de 2018 e 08 de
Fevereiro de 2018, que totalizam a importância global de €92.900,99
(noventa e dois mil novecentos euros e noventa e nove cêntimos).------------------------- HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO REFERENTE À VENDA
DAS PINHEIRAS E PINHEIROS -----------------------------------------------------------Está presente relatório referente à venda de pinheiros e pinheiras das
Herdades de Vale de Penedo, Laranjeira e Tremelgas. ------------------------------------Depois da devida análise o executivo decidiu ratificar a decisão da
senhora Presidente e homologar o respetivo relatório. --------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PAGAMENTO DE ABONO PARA FALHAS ----------------------------- Por motivos de um melhor funcionamento dos serviços torna-se
necessário que as funções de tesoureiro passem a ser desempenhadas pelo
funcionário Carlos Manuel Casaca Valente, com a categoria de Assistente
Técnico, propondo-se à Junta autorização para que nas suas faltas e
impedimentos o mesmo seja substituído pela funcionária Maria Custódia
Neves Laranjeira Soeiro Pexirra, com a categoria de Coordenadora Técnica. 2
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Mais se propõe que seja pago o abono para falhas de acordo com o
determinado por lei, e seja revogada a deliberação constante na ata nr. 25/2016
de 3 de Novembro.--------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou aprovar o proposto. ---------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- PROPOSTA DESTINADA A LEVAR A EFEITO UM BAILE
DE CARNAVAL EM GALVEIAS ------------------------------------------------------------ Os serviços sócio culturais da Freguesia de Galveias, propõem que seja
autorizado a realização de um Baile de Carnaval no próximo dia 12 de
Fevereiro de 2018, pelas 21H30, dado ser tradicional acontecer em Galveias,
nesta época do ano. ------------------------------------------------------------------------------- Os encargos respeitantes ao evento são no valor € 400,00 (quatrocentos
euros), com direito ao jantar para dez elementos da Banda G. -----------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar. -------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO

DE

UM

PALCO

AMOVÍVEL

PARA

FUNCIONAR NO ESPAÇO REMODELADO – INSTALAÇÕES DOS
BOMBEIROS ------------------------------------------------------------------------------------- Está presente proposta apresentada pelos serviços sócio culturais, a
solicitar autorização para aquisição de um palco amovível destinado funcionar
no espaço que foi remodelado nas instalações dos Bombeiros, em Galveias,
composto por dez peças com a medida de 2,00 x 1,00m, ao preço de €
444,00/unidade, devido à inexistência de um palco adequado para o espaço em
referência. ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo decidiu

concordar com o proposto e autorizar o

pedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------3
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--------------- PEDIDO DE MESAS E CADEIRAS – MUNICÍPIO DE AVIS ----------- O Município de Avis informa que vai levar a efeito a Feira Medieval
Ibérica 2018, nos próximos dias 11, 12 e 13 de Maio, pelo que solicita a esta
Freguesia o empréstimo das mesas e cadeiras em ferro para serem utilizadas no
evento. --------------------------------------------------------------------------------------------- Informa ainda, que em caso de uma resposta afirmativa, procederão ao
levantamento do material no dia 10 de Maio e a sua devolução ocorrerá no dia
14 do mesmo mês. --------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar e à semelhança do que te acontecido
em anos anteriores decidiu autorizar nas condições propostas.------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- OFERTA

PÚBLICA

PARA

DERRUBA,

FEITURA

E

RECHEGA DE LENHA DE SOBREIROS E AZINHEIRAS NAS
HERDADES DE VALE DE PENEDO, TORRE DE SEPULVEDA E
LARANJEIRA ------------------------------------------------------------------------------------ O senhor secretário informa que será útil para o normal fornecimento
de lenha à população, dar-se início a uma oferta pública destinada à derruba,
feitura e rechega de lenha de sobreiros e azinheiras nas Herdades de Vale de
Penedo, Torre de Sepúlveda e Laranjeira. ----------------------------------------------------- O executivo depois de analisar concordou com a proposta do senhor
secretário e deliberou autorizar a referida oferta pública, nas condições abaixo
indicadas: ----------------------------------------------------------------------------------- A Prestação de serviços vai ser desenvolvida nas Herdades: ----------------Vale de Penedo – 217 azinheiras; e,-----------------------------------------------Torre de Sepúlveda

e Laranjeira – Sobreiros e azinheiras secos

devidamente marcados; -------------------------------------------------------------- Aceitar propostas até às 16H00 do dia 23 de Fevereiro de 2018; -----------4
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- A abertura será nesse mesmo dia pelas 16H15; --------------------------------- As propostas deverão referir-se ao preço/tonelada; ---------------------------- O critério de adjudicação será o da proposta mais vantajosa em função
do preço; ---------------------------------------------------------------------------------- A rechega da lenha será efetuada para o lugar do Cabeço no Monte da
Torre; ------------------------------------------------------------------------------------- O pagamento será efetuado mediante a emissão de fatura após a pesagem
na Balança do Monte da Torre; ------------------------------------------------------ Os trabalhos deverão ter início após a adjudicação e a conclusão até ao
dia 31 de maio de 2018, salvo se a época critica dos fogos for antecipada; -- Na eventualidade dos trabalhos não serem concluídos no prazo
estabelecido no ponto anterior, poderão ser retomados a partir do mês de
outubro de 2018 até 31 de dezembro de 2018. ------------------------------------- A Junta reserva o direito de entrega se o preço não lhe convier; --------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE LENHA DE SOBRO
LIMPA ----- ---------------------------------------------------------------------------------------Atendendo que existe lenha em quantidade excessiva, o senhor
Secretário propõe a venda de lenha de sobro limpa, dado que não vai pôr em
causa o normal fornecimento a todos os residentes interessados. -----------------Neste contexto, o executivo decidiu proceder à referida venda através da
apresentação de propostas nas seguintes condições: --------------------------------- As propostas deverão referir-se ao preço/tonelada; ---------------------------- Aproximadamente 200 toneladas; -------------------------------------------------- A carga e transporte serão da responsabilidade do adjudicatário; ---------- As propostas deverão ser entregues na Sede da Junta de Freguesia, até às
15H00 do dia 23/02/2018; -------------------------------------------------------------5
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- A abertura das propostas será pelas 15H15 na data da entrega; ------------ O critério de adjudicação será o da proposta que apresentar o valor
mais elevado; ----------------------------------------------------------------------------–O pagamento será efetuado 50% no ato da adjudicação e os restantes
50% no ato do levantamento; --------------------------------------------------------- A Junta reserva o direito de entrega; -----------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- OFERTA PÚBLICA PARA VENDA DE AZINHEIRAS E
SOBREIROS SECOS A ABATER NAS HERDADES DE VALE DE
PENEDO, ARNEIRO DA PIPA, TREMELGAS, CANTARINHO E
VINAGRES --------------------------------------------------------------------------------------- O senhor secretário informou que após autorização por parte dos
serviços competentes para abate de azinheiras e sobreiros secos, localizados
nas Herdades de Vale de Penedo, Arneiro da Pipa, Tremelgas, Cantarinho e
Vinagres, considera conveniente que se dê seguimento à respetiva venda por
lotes, conforme se indica: ---------------------------------------------------------------- Vale de Penedo …………. Lote nr. 1 – 2077 sobreiros;--------------------------- Arneiro da Pipa …………. Lote nr. 2 - 380

“

; --------------------------

- Tremelgas ………………. Lote nr. 3 - 1077 sobreiros e 8 azinheiras; --------- Cantarinho ……………… Lote nr. 4 - 711

“

26

“

; ---------

- Vinagres e Laranjeira …… Lote nr.5 - 785

“

2

“

;

O executivo depois de analisar concordou e decidiu vender nas seguintes
condições: ---------------------------------------------------------------------------------- Publicitar através de Edital a afixar nos lugares públicos, e contactar os
possíveis interessados; -------------------------------------------------------------------

6

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
- As propostas deverão ser entregues nos serviços administrativos da Sede
da Junta de Freguesia, ou por e-mail geral@jfgalveias.pt até às 16H00 do
dia 27/02/2018; ---------------------------------------------------------------------------- A abertura das propostas será nesse mesmo dia 27/02/2018 pelas 16H15;
- As propostas deverão identificar o lote e referir-se ao preço por árvore;
- Definir como critério de adjudicação o valor de mais alto preço; ----------- Os trabalhos deverão iniciar-se após a adjudicação e a conclusão até
31/05/2018, salvo se a época critica dos fogos for antecipada; ------------------- Na eventualidade dos trabalhos não serem concluídos no prazo
estabelecido no ponto anterior, poderão ser retomados a partir do mês de
outubro/2018 até 31 de dezembro de 2018. -----------------------------------------– No ato da adjudicação será efetuado o pagamento 50%, os restantes
50% serão pagos no início dos trabalhos; ------------------------------------------- Será reservado o direito de entrega se o valor não convier à Junta; ---------------- O executivo concordou e aprovou por unanimidade. --------------------------------- OFERTA PÚBLICA PARA VENDA DE LENHA EM ESTADO
DE DETERIORAÇÃO----------------------------------------------------------------------------O senhor Secretário informa que na exploração agrícola encontra-se
alguma lenha em estado de deterioração, que se torna necessário proceder à
referida venda, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores. --------- O executivo depois de analisar concordou e aprovou a venda nas seguintes
condições: ---------------------------------------------------------------------------------1 – As propostas deverão ser entregues na Secretaria da Junta de Freguesia
até às 16H00 do dia 21/02/2018; ------------------------------------------------------2 – A abertura das mesmas será pelas 16H15 do dia 21/02/2018;--------------3 – O critério de adjudicação será o da proposta que apresentar o valor
mais elevado; -----------------------------------------------------------------------------7
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4- A proposta deverá mencionar o valor por tonelada sem Iva; ---------------5 – As condições de pagamento são as seguintes: ----------------------------------50% no ato da adjudicação; ----------------------------------------------------------- 50% no levantamento da lenha. -------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 2ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

DA

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS NO ANO DE 2018 ---------------------------- Está presente a 2ª. Modificação ao orçamento e PPI das despesas da
Junta de Freguesia de Galveias, no ano de 2018. -------------------------------------A alteração orçamental importa respetivamente tanto em Inscrições/reforços
como em Diminuições/anulações, no valor de € 36.000,00 (Trinta e seis mil
euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------- Após a devida análise foi decidido aprovar a mesma. ---------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- PEDIDO DE ALMOÇO PARA 25 PESSOAS- NÚCLEO DO
SPORTING DE GALVEIAS --------------------------------------------------------------------O Núcleo do Sporting de Galveias, vem solicitar apoio para a
realização de um almoço convívio a levar a efeito no próximo dia 13 de
fevereiro de 2018 entre os jogadores da equipa Infantil do Núcleo de
Galveias. -----------------------------------------------------------------------------------Em caso de uma resposta afirmativa solicitam sobre a possibilidade de
cedência de transporte para os elementos da equipa que não residem em
Galveias e informação do local e hora onde o mesmo se vai realizar. ---------------------- Após a devida análise foi decidido apoiar de acordo com o pedido
formulado e oportunamente será comunicado o local e a hora.-------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------8
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--------------- PEDIDO DE DONATIVO – SOCIEDADE DE SÃO VICENTE
PAULO, PONTE DE SOR -----------------------------------------------------------------------A Presidente da conferência de São Francisco de Assis, vem solicitar a
colaboração da Junta na atribuição de um donativo, em géneros ou numerário
para a ajuda de diversas famílias carenciadas do concelho, através da
distribuição de cabazes com géneros alimentares ou outras despesas como o
pagamento de medicamentos, consultas, luz, gás, água etc. --------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu solicitar informação sobre
o tipo de bens alimentares que consideram de maior necessidade, se
hortícolas, ou azeite. -----------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------EMPREITADA NR. 5/JFG/2017 – OBRAS DE REMODELAÇÃO DE
APARTAMENTO SITO NO QUARTO ANDAR DIREITO DO NR.1 DA
AVENIDA VISCONDE VALMOR - LISBOA -----------------------------------------------Está presente o auto de medição nr.1, apresentado pela firma MST, de
Ramada, conferido pelo Técnico Renato José Marmelo Santana Lopes,
respeitante a Trabalhos contratuais, realizados até 26/01/2017, no valor
respetivo de € 18.792,90 (Dezoito mil setecentos e noventa e dois euros e
noventa cêntimos) da empreitada referida em título, acrescido do valor do Iva
€ 1.127,57 (Mil cento e vinte e sete euros e cinquenta e sete cêntimos), o que
perfaz o valor total de € 19.920,47 (Dezanove mil novecentos e vinte euros e
quarenta e sete cêntimos); -----------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar, deliberou por unanimidade
aprovar o auto e autorizar o pagamento desde que a fatura seja
coincidente com o mesmo. -------------------------------------------------------------
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EMPREITADA NR. 5/JFG/2017 – OBRAS DE REMODELAÇÃO DO
APARTAMENTO SITO NO QUARTO ANDAR DIREITO DO NR.1 DA
AVENIDA VISCONDE VALMOR - LISBOA -------------------------------------Em seguimento à empreitada acima referida, e após parecer técnico, está
presente comunicação relativamente em alternativa à reparação das janelas e
portadas, pelo fornecimento e instalação de janelas em PVC, bem como
parecer sobre o revestimento a utilizar Cinca 25x75, torna-se mais atrativo e
moderno em relação ao revestimento proposto de 15x15, sendo o custo também
menor. ---------------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar deliberou concordar e aprovar o
proposto pelo Técnico. --------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- PROCEDIMENTO
AQUISIÇÃO

DE

GASÓLEO

POR

CONSULTA

AGRICOLA

E

PRÉVIA

PARA

RODOVIÁRIO

EM

FORNECIMENTO CONTÍNUO ---------------------------------------------------------------Está presente Informação/Proposta apresentada pela senhora Presidente,
para Aquisição de gasóleo agrícola e rodoviário em fornecimento contínuo,
por consulta prévia, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, destinado às
máquinas agrícolas e viaturas da exploração agrícola e serviços operativos da
Junta de Freguesia de Galveias. -----------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou
aprovar a proposta da senhora Presidente e dar inicio ao processo para
concretização da respetiva aquisição. --------------------------------------------------- Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

PARA

EXTRAÇÃO

DE

CORTIÇA FALCA ----------------------------------------------------------------------10
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--------- Atendendo que houve um aumento do preço da cortiça falca por parte
da Sedacor, firma que habitualmente nos compra este tipo de cortiça, o senhor
secretário propôs que o preço a pagar aos prestadores de serviços seja alterado
de € 1,30 para € 1,40/arroba, a partir da presente data, por se considerar justo
em relação aos preços que estão a ser praticados na região. -------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu aprovar o proposto. ------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- AVARIA NO ASCENSOR DA AV. VISCONDE VALMOR,
NR.1 –LISBOA ------------------------------------------------------------------------------------Está presente comunicação de um inquilino da Av. Visconde Valmor,
a informar da avaria do ascensor do prédio, o qual já deixou de funcionar
acerca de 20 dias, o que se torna insustentável para os inquilinos
nomeadamente os que já são idosos e têm uma certa dificuldade de
mobilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento e decidiu providenciar para
que se contacte a firma que habitualmente nos dá assistência.-------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- CONTROLO

DE

PRAGAS

NO

CONCELHO

-

DESRATIZAÇÃO E DESBARATIZAÇÃO --------------------------------------------------O Município de Ponte de Sor, informa que durante o ano de 2018 será
a empresa Darkcode, que efetuará o Serviço de Controlo Integrado de Pragas
na rede de águas do Concelho, e em anexo enviam um cronograma dos
trabalhos a realizar por localidade/Freguesia, sendo as datas exatas acordadas
entre a empresa e os serviços Operativos do Município. ------------------------------------- O executivo tomou conhecimento e decidiu comunicar ao
Encarregado dos serviços operativos. -----------------------------------------------11
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--------------- RECLAMAÇÃO DE UM INQUILINO DEVIDO ÀS OBRAS
QUE ESTÃO A DECORRER NO QUARTO ANDAR DIREITO DO
PRÉDIO DA AV. VISCONDE VALMOR, 1 - LISBOA ------------------------------------Por incumbência do inquilino do Prédio da Av. Visconde Valmor, em
Lisboa, senhor Francisco Simões de Almeida, está presente carta do seu
advogado a manifestar o desagrado do seu constituinte, pela forma como
estão a decorrer as obras no quarto andar direito, que puseram em causa o
bem-estar e saúde do inquilino, suas filhas, mulher-a-dias e visitas, pondo em
perigo a sua integridade física, conforme comprovam as fotos que envia em
anexo. --------- O executivo tomou conhecimento e decidiu enviar cópia da carta
à empresa que está a proceder às obras, bem como ao jurista da Junta. -------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PROPOSTA DE AÇÕES DE FORMAÇÃO

A REALIZAR

PELA ATAM NO 1º. SEMESTRE DE 2018 --------------------------------------------------Está presente um Plano de Ações de Formação a realizar pela Atam no
1º, semestre do ano de 2018, que teriam interesse em serem frequentadas
pelos funcionários a exercerem funções nos serviços administrativos da Junta. ---------- O executivo tomou conhecimento e aprovou a proposta
apresentada, devendo para o efeito ser disponibilizada viatura a fim de
possibilitar a deslocação dos funcionários. --------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PEDIDO DE APOIO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO PARA
O EDIFÍCIO DA FUNDAÇÃO INFANTÁRIO DONA ANITA ---------------------------A Fundação Infantário Dona Anita solicita apoio à Junta de Freguesia
no sentido de proceder a reparações no Edifício onde estão instalados,
nomeadamente no arranjo dos estores, alguns ladrilhos partidos e torneiras
12
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das casas de banho, nomeadamente para tornar o espaço acolhedor e com
caraterísticas ambientais para as diversas épocas climáticas. ----------------------Solicitam ainda apoio para que seja impedido a construção de ninhos de
andorinhas, junto dos pilares das varandas do edifício. --------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu aguardar, dado que está
agendada uma reunião entre as partes que permitirá tratar deste e outros
assuntos mais pormenorizadamente. ---------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PEDIDO

DE

ARRENDAMENTO

DA

HERDADE

DA

CARAPETA, CASTELO E AMARELOS E OUTRAS HERDADES QUE
ESTÃO EM CONDIÇÕES DE ARRENDAMENTO ----------------------------------------A empresa BRIGAS – Exploração Agrícola, Lda., de Lisboa, vem
solicitar o arrendamento das Herdades Carapeta, Castelo e Amarelos, bem
como outras herdades que eventualmente estejam em condições de
arrendamento. Os seus representantes convidam a senhora Presidente a visitar
as suas propriedades e acrescentam que pela conduta do seu trabalho,
honestidade e seriedade, a sua empresa pode ser o parceiro ideal para o
arrendamento. --------------------------------------------------------------------------Desta forma, solicitam que após a disponibilidade do Caderno de Encargos,
o mesmo lhes seja enviado para que possam elaborar a respetiva proposta e
ir ao encontro do pretendido entre as partes. ---------------------------------------. -------- O executivo tomou conhecimento e decidiu comunicar que o
anterior arrendatário ainda está na posse da propriedade, e a Junta de
momento está impossibilitada de tomar qualquer decisão sobre o
assunto, dado estar a decorrer uma ação judicial. --------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------13
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--------------- EMPREITADA NR. 4/JFG/2017 – OBRAS DE REPARAÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE UMA MORADIA NO BAIRRO JOSE GODINHO
DE CAMPOS MARQUES, NR. 5 – FLOR DA ROSA --------------------------Está presente o auto de medição nr.1, apresentado pelo senhor José João Pais
Ferreira, de Ponte de Sor, conferido pelo Técnico Renato José Marmelo
Santana Lopes, respeitante a Trabalhos contratuais, realizados até
26/01/2018, no valor respetivo de € 9.000,00 (Nove mil euros), acrescido
do valor do Iva €540,00 (Quinhentos e quarenta euros), que será pago em
regime de autoliquidação.----------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar, decidiu aprovar o auto e
autorizar o pagamento desde que a fatura seja coincidente com o
mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte e uma horas a
Senhora Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que para
constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que eu, Maria Custódia
Neves Laranjeira Soeiro Pexirra, redigi e vou assinar, junto com o
executivo da Junta de Freguesia.-----------------------------------------------------

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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