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União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2016

------------------------------------------ACTA NÚMERO 18 --------------------------------------Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas, na Sede
da Junta de Freguesia, em Carnaxide, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Carnaxide
e Queijas, sob a presidência do Senhor Presidente Jorge Manuel de Sousa de Vilhena, estando
presentes, o Senhor Secretário Américo Marques Ferreira Duarte, o Senhor Tesoureiro Luís
Manuel Figueiredo Lopes, a Senhora Vogal Rosa Lopes Costa, o Senhor Vogal José Rodrigues,
e o Senhor Vogal António Rocha. A Senhora Vogal Carla Sofia Guia Pinto encontra-se ausente
por motivos profissionais. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia Jorge Manuel de Sousa
de Vilhena justificou a ausência e deu início à décima oitava reunião do Executivo, com a
seguinte Ordem de Trabalhos, a qual foi aprovada por unanimidade: ----------------------------

Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------1 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------2 – Situação Financeira ------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia:
1 – Proposta de Deliberação N.º 138/2016 - – Aquisição de Serviços Gerais e limpeza de
instalações da União das Freguesias na modalidade de avença – João Pedro Reis Rosa; -------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Pelo Sr. Presidente foi informado não haver informações relevantes para apresentar. ------
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Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No dia 30 de Agosto de dois mil e dezasseis, conta ao nível das disponibilidades, com um
saldo bancário de 30.861,32 € (trinta mil oitocentos e sessenta e um euros e trinta e dois
cêntimos); em caixa 5.188,50 € (cinco mil cento e oitenta e oito euros e cinquenta cêntimos),
sendo o total das disponibilidades de 39.256,48 € (trinta e nove mil duzentos e cinquenta e
seis euros e quarenta e oito cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas
perfazem 2.490,63 € (dois mil quatrocentos e noventa euros e sessenta e três cêntimos);
despesas efetuadas e liquidadas num valor total de 1.291,50 € (mil duzentos e noventa e um
euros e cinquenta cêntimos). -----------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 138/2016 --------------------------------------------------Na sequência da deliberação n.º 131/2016, aprovada em 30 de Agosto de 2016, foi
executado um convite, através de ofício com a ref.ª JV/RR/1700/2016 em 31 de agosto de
2016, ao Sr. João Pedro Reis Rosa, para apresentar proposta para a referida aquisição de
serviços gerais e limpeza de instalações da Junta de Freguesia, nomeadamente o Mercado
Municipal de Queijas. -------------------------------------------------------------------------------Neste sentido, e após apreciação da proposta e ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do art. 16.º e
da alínea a) do n.º 1 do art. 20.º conjugado com o art.128.º do CCP (DL n.º 18/2008 de 29
de Janeiro), propõe-se: -----------------------------------------------------------------------------1. A adjudicação da referida aquisição de serviço, por ajuste direto simplificado com o Sr.
João Pedro Reis Rosa, contribuinte n.º 196 569 370, com morada na Rua Afonso Lopes Vieira,
N.º 9 – R/c Dto, 2790-303 Queijas, pelo valor total de 2.583,04 € (dois mil quinhentos e
oitenta e três euros e quatro cêntimos) com pagamento mensal no valor de 645,76 €
(seiscentos e quarenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos) com cabimento em
orçamento de 2016, pelo período de quatro (4) meses, com início a 02 de setembro de 2016.
2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

Conforme disposição legal a transcrição de qualquer documento oficial tem que respeitar, na íntegra, o conteúdo e o texto constante
nos documentos. Sendo facto que as Propostas de Deliberação aqui descritas se constituem documento oficial e a respetiva
transcrição, que nesta Ata se faz, é feita reproduzindo na íntegra o texto original.

E por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 18h30m.
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O Executivo
O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

O Tesoureiro

______________________________
(Luís Lopes)

A Vogal

______________________________
(Rosa Lopes)

O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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