JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 17/2019
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA ONZE DE JULHO DO
ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE. ------------------------------------------------------Presenças: Senhores Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Francisco Ricardo Varela e Tesoureira Maria Gabriela
Ferreira Varela.---------------------------------------------------------------------------------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:
---------Caixa Sede………………………………………………… 1.223,93 €
---------Caixa CTT (Fundo de Maneio) ……………………………

150,00 €

---------Caixa (Serviços Administrativos – Fundo maneio) ……….. 500,00 €
--------- Caixa Loja (Fundo de maneio) …………………………….. 50,00 €
---------Caixa (Piscinas) – Fundo de Maneio……………………….. 100,00 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS:…...
---------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

6.454,28 €

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

93.742,96 €

---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
1

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…… 317.560,97 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

5.272,17 €

---------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

3.270,49 €

---------Novo Banco - Conta à Ordem................................................. 407,06 €
---------Banco Português de Investimento - Conta à Ordem........

603,94 €

---------Banco Comercial Português, SA………………………. 14.088,87 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..… 700.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......….. 1.294.004,23 €
---------Operações Orçamentais................................................. 1.219.285,49 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 74.718,74 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 27 de junho de 2019 a 10 de
julho de 2019, que totalizam a importância global de € 115.215,67 (Cento
e quinze mil duzentos e quinze euros e sessenta e sete cêntimos). ------------------------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE UMA VIATURA DE APOIO NA
REALIZAÇÃO DE

CAMINHADA NO DIA 13-07-2019 – NÚCLEO

SPORTINGUISTA DE GALVEIAS ---------------------------------------------------------Está presente e-mail do Núcleo Sportinguista de Galveias, a solicitar
apoio de cedência de uma carrinha e outro apoio logístico para a realização de
uma caminhada no dia 13 de Julho de 2019, deve rondar os 12 Quilómetros. ---------O executivo depois de analisar o pedido decidiu informar que não
vê inconveniente em disponibilizar uma viatura necessária para o efeito,
no entanto, a condução deverá ficar sob a responsabilidade do Núcleo. -----------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------2
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--------------- PEDIDO DE APOIO LOGISTICO PARA O FESTIVAL SETE
SOIS E SETE LUAS, EM GALVEIAS ----------------------------------------------------- O Município de Ponte de Sor informa que vai levar a efeito um
espetáculo do Festival Sete Sois Sete Luas, na Freguesia de Galveias, no Largo
Comendador José Godinho de Campos Marques, no próximo dia 18 de Julho
de 2019, com alteração do horário inicialmente previsto, ou seja, das 22H00
para as 19H00, a fim de ser dada continuidade à politica de descentralização
cultural, contando para o efeito com o respetivo apoio logístico por parte da
Freguesia, de acordo com o que aconteceu no ano transato, nomeadamente
(transporte, montagem e desmontagem de palco, colocação de cadeiras
plásticas) e 12 refeições para o staff e artistas Sete Sois Sete Luas, bem como
divulgação do cartaz pela Freguesia que será enviado em breve. -----------------------O executivo depois de analisar o pedido decidiu informar que irá
apoiar, mas por escassez de meios, não é possível assegurar o transporte,
montagem e desmontagem do palco e cadeiras, apenas tem condições para
assegurar a luz e refeições.------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ CUMPRIMENTO DE TRABALHO COMUNITÁRIO ------------------- Na sequência de diversos contactos, a senhora Presidente informou
que autorizou o senhor Nuno José Pereira Brazão, residente na Rua Pedro Paulo
de Carvalho, 32 – Galveias, a cumprir na Junta a medida de 40 horas de trabalho
comunitário, de acordo com o pedido da técnica superior de Reinserção Social.
---------O executivo depois de analisar o processo concordou com a
proposta da senhora Presidente e ratificou a respetiva decisão. ---------------------Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------
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--------------- PEDIDO PARA ENTRADA NO PARQUE AQUÁTICO DE
GALVEIAS – GRUPO EXPERIMENTAL DE PONTE DE SOR ----------------------O GEPS – Grupo Experimental de Ponte de Sor, informa que entre os
dias 1 de julho e 14 de agosto de 2019, vai organizar um programa de
atividades de tempos livres, destinado a crianças entre os 10 e 16 anos de idade.
---------O “Campo GEPS”, vai ser composto por um grupo máximo de 15
crianças e 2 técnicos dinamizadores, e pretende-se oferecer um leque de
atividades o mais divertido e diversificado possível, sendo a utilização das
piscinas municipais uma vez por semana, parte do plano de atividades. -------Neste âmbito vêm solicitar a isenção do pagamento das entradas nas Piscinas
de Galveias, para o grupo de 15 crianças e 2 técnicos, no dia 23 de julho de
2019. -- ------------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido decidiu autorizar de
acordo com o pedido. -------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------PEDIDO PARA COMPRA E POSSE PERPÉTUA DE SUPULTURA,
NO CEMITÉRIO DE GALVEIAS ---------------------------------------------------------Está presente requerimento apresentado pelo senhor “Vitor Fernando
Martins Torcato”, a solicitar autorização para a compra e posse perpétua da
sepultura nr. 20 do 5º. Talhão direito A, onde se encontram os restos mortais
de seu pai “Fernando Torcato Buraco”, falecido a 08-04-2019. --------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar a compra, desde
que seja apresentada declaração dos irmãos a darem a permissão para o
efeito. - ------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------4
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--------------- EMPREITADA NR.4/JFG/2018 – OBRAS DE REPARAÇÃO E
SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE AREIA DA PISCINA LAGO, DO OÁSIS
PARQUE, EM GALVEIAS – AUTO NR.2 ----------------------------------------

------ Está presente o auto de medição nr.2, e respetiva fatura,

apresentados

pela empresa Octávio B. Xavier, Unipessoal, Lda., e conferidos pela Técnica
Vera Cristina Florindo Simões, respeitante a Trabalhos contratuais
realizados, no valor respetivo de € 6.810,00 (Seis mil oitocentos e dez
euros), acrescido do valor do Iva € 408,60 (Quatrocentos e oito euros sessenta
cêntimos), o que perfaz o valor total de € 7.218,60 (Sete mil duzentos e
dezoito euros e sessenta cêntimos).---------------------------------------------------------O executivo depois de analisar, decidiu aprovar e remeter aos
serviços para procederem ao respetivo pagamento. ----------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PARA ENTRADA NO
PARQUE AQUÁTICO DE GALVEIAS – CASA DE ACOLHIMENTO
ESPECIALIZADO - PRACACHOPOS -----------------------------------------------------A CAE – Casa de Acolhimento Especializado – Pracachopos de
Arronches, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), acolhe
jovens dos 12 aos 18 anos de idade com multivulnerabilidades e tem o propósito
de trabalhar com estes jovens e dos integrar na comunidade.-----------------------------Desta forma vem solicitar autorização para visitarem o nosso Parque
Aquático no próximo dia 29 de Julho de 2019, com isenção de taxas. Os jovens
a participar são em número de 14 e vêm acompanhados de 4 adultos. ------------------ O executivo depois de analisar decidiu autorizar a entrada
gratuita. -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------5
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--------------- PEDIDO DE ENTRADA A TITULO GRATUITO NO OÁSIS
PARQUE AQUÁTICO DE GALVEIAS – FUNDAÇÃO INFANTÁRIO
DONA ANITA ----------------------------------------------------------------------------------A Fundação Infantário D. Anita, solicita a possibilidade dos meninos
das respostas sociais de Creche e Pré-escolar daquela Instituição, bem como as
respetivas colaboradoras que os acompanham, possam usufruir de entradas
grátis, nos dias 16,17,18,19,23, 24,25, 26 e 31 de Julho de 2019, de acordo com
a Calendarização em anexo. ------------------------------------------------------------------- Depois da devida análise, foi decidido autorizar a entrada grátis
nos dias destinados para o efeito. -----------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO

DE

AUTORIZAÇÃO

PARA

DOAÇÃO

DE

SEPULTURA -----------------------------------------------------------------------------------A senhora Camila Borrego Gonçalves Romão, viúva, residente em
Galveias, na qualidade de proprietária da sepultura nr. 75 do 4º. Talhão
esquerdo com o alvará nr. 762, emitido em 16 de setembro de 1998, vem
requerer que a mesma passe a ser propriedade de João Acúrsio Romão
Gonçalves Coelho, pois vai-lhe ser doada por ela. -----------------------------------------Após a devida análise por parte do executivo, foi decidido o
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------O pedido não se encontra instruído com todas as autorizações legais,
nomeadamente titulo de habilitação do legado sobre o direito que pretende
doar. -- -------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------- ----------------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE CARRINHA DE 9 LUGARES –
SOCIEDADE FILARMÓNICA GALVEENSE ----------------------------------6
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--------- Na sequência de um Encontro de Bandas Filarmónicas a realizar em
Castro Marim (Algarve), no dia 13 de Julho (sábado)de 2019, a Sociedade
Filarmónica vem solicitar a cedência de uma carrinha de 9 lugares para
transporte de oito pessoas, com hora de partida às 13H30 e hora provável de
regresso às 3H00. -------------------------------------------------------------------------------Responsável pela condução da carrinha será o sr. Luis Vences. ---------------- O executivo depois de analisar deliberou autorizar a cedência, por
se tratar de músicos que devido à sua ocupação profissional, não estão
disponíveis para fazer a viagem de acordo com o horário a praticar pelo
autocarro alugado para o efeito.-----------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ MINUTA

DE

CONTRATO

DESTINADA

AO

ARRENDAMENTO PARA FIM HABITACIONAL NÃO PERMANENTE --------- Está presente Minuta de Contrato pata fim habitacional não
permanente a celebrar com a senhora Elisabeth Soraya d’Oliveira Pegado e
Figueiras Chipping, residente em Évoramonte – Estremoz, a partir do dia 1 de
agosto de 2019, relativamente aos prédios urbanos sitos em Hortas- Monte
Rosa, inscritos na matriz sob o artº. 393 da freguesia de Évoramonte (Santa
Maria); e, prédio rústico sob o artº. 49 da secção F, da freguesia de Évoramonte
(Santa Maria), sito em Monte Rosa e Agostinhas do Meio. -------------------------------O executivo depois de analisar a Minuta do Contrato, concordou
com a mesma e deliberou aprovar por unanimidade o referido
arrendamento.----------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------- ---
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--------------- SENTENÇA DE ACÇÃO ADMINISTRATIVA INSTAURADA
CONTRA A FREGUESIA DE GALVEIAS PELO SENHOR INÁCIO
MANUEL MENDES PIRES -----------------------------------------------------------------Está presente sentença da ação administrativa contra a Freguesia de
Galveias, instaurada pelo senhor Inácio Manuel Mendes Pires, cuja decisão do
Tribunal Administrativo de Castelo Branco se julgou materialmente
incompetente para conhecer da presente ação, e, em consequência absolveu o
réu da instância. --------------------------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ ARRENDAMENTO

DOS

PRÉDIOS

RÚSTICOS

DENOMINADOS HERDADES DA CARAPETA E CASTELO -----------------------Após análise de todo o processo relativo à Oferta Pública para
arrendamento dos prédios rústicos denominados Herdades da Carapeta e
Castelo, o executivo decidiu revogar a deliberação da ata nr. 7/2019 de 3 de
abril sobre o assunto referido em titulo, em função do aprofundamento do
conhecimento do estado de degradação dos equipamentos presentes nas
Herdades, nomeadamente pivot, sistemas de rega e também o próprio Monte.
---------No entanto, não obsta, que a Junta de Freguesia de Galveias venha a
informar os concorrentes, que perante a não apresentação dos requisitos
exigidos, o respetivo procedimento fique sem efeito, devendo oportunamente
ser dado inicio a um novo procedimento destinado ao arrendamento em
referência. ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROPOSTA PARA ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO ---------------8

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
---------Na sequência do “Ajuste direto”, deliberação da Junta (ata nr.16/2019)
de 27 de junho, destinada à Prestação de Serviços na área de Conservação e
Restauro, está presente proposta subscrita pela senhora Presidente para
adjudicação da referida Prestação de serviços, à senhora Inês Florindo Lopes,
a qual não se transcreve, mas que se dá aqui por integralmente reproduzida
ficando em anexo à presente ata de que fará parte integrante, que inclui os
seguintes documentos: ------------------------------------------------------------------------1 – Proposta e documentos apresentados pelo concorrente; --------------------2 – Informação do cabimento; ------------------------------------------------------3 – Proposta de adjudicação; --------------------------------------------------------4 – Minuta do contrato; --------------------------------------------------------------Depois de analisar todo o processo, a senhora Presidente propôs a
aprovação de todos os documentos supra citados, bem como:---------------------------Adjudicação da presente Prestação de serviços, pelo valor de € 3.600,00
( três mil e seiscentos euros) no período de 15 de julho a 31 de dezembro de
2019, fracionado em vinte e quatro prestações semanais de € 150,00/cada,
acrescida do valor do iva à taxa legal em vigor; -------------------------------------------Autorização para que seja a senhora Presidente a outorgar o contrato
nos termos do nr.3 do artº. 106 do CCP, a outorgar o mesmo.-----------------------------Solicitar os documentos referidos na alínea a) e b) do nr.1 do artº. 81º.
do CCP, bem como cópia da cédula profissional para o exercício da atividade.
---------O executivo concordou com a proposta da senhora Presidente. -----------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROPOSTA PARA ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

DE

CONSULTADORIA

TÉCNICA

DESTINADA

À

EXPLORAÇÃO AGRO PECUÁRIA ---------------------------------------------9
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---------Na sequência do “Ajuste direto”, deliberação da Junta (ata nr.16/2019)
de 27 de junho, destinada à Prestação de Serviços de Consultadoria Técnica
destinada à Exploração Agro Pecuária, está presente proposta subscrita pela
senhora Presidente para adjudicação da referida Prestação de serviços, à
senhora Sónia Alexandra Magalhães de Jesus Tomás, a qual não se transcreve,
mas que se dá aqui por integralmente reproduzida ficando em anexo à presente
ata de que fará parte integrante, que inclui os seguintes documentos: ------------------1 – Proposta e documentos apresentados pelo concorrente; --------------------2 – Informação do cabimento; ------------------------------------------------------3 – Proposta de adjudicação; --------------------------------------------------------4 – Minuta do contrato; --------------------------------------------------------------Depois de analisar todo o processo, a senhora Presidente propôs a
aprovação de todos os documentos supra citados, bem como:---------------------------Adjudicação da presente Prestação de serviços, pelo valor de € 6.250,00
(seis mil duzentos e cinquenta euros), no período de 1 de agosto a 31 de
dezembro de 2019, fracionado em cinco prestações mensais de € 1.250,00/cada,
acrescida do valor do iva à taxa legal em vigor, se este for devido; --------------------Autorização para que seja a senhora Presidente a outorgar o contrato
nos termos do nr.3 do artº. 106 do CCP, a outorgar o mesmo.-----------------------------Solicitar os documentos referidos na alínea a) e b) do nr.1 do artº. 81º.
do CCP, bem como cópia da cédula profissional para o exercício da atividade.
---------O executivo concordou com a proposta da senhora Presidente. -----------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO PARA ENTRADA NO PARQUE AQUÁTICO DE
GALVEIAS – MUNICIPIO DE ESTREMOZ-------------------------------------10
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---------O Município de Estremoz, Sector de Apoio ao Desenvolvimento
Desportivo, solicita sobre a possibilidade das crianças do ATL Estremoz Férias,
poderem utilizar o Parque Aquático de Galveias no próximo dia 18 de julho de
2019. -- -------------------------------------------------------------------------------------------Pretendem saber os valores para um grupo composto por 27 crianças
entre os 6 e 12 anos; e, 6 monitores, para os quais solicitam a entrada gratuita.
--------- O executivo depois de analisar decidiu informar que o preço das
entradas individuais - até aos 12 anos é de €0,75; dos 13 aos 18 anos é de
€1,50; livros de 20 senhas - até aos 12 anos é de € 12,50; dos 13 aos 18 anos
é de € 25,00. -------------------------------------------------------------------------------------Mais informa que decidiu autorizar a entrada gratuita dos (6) seis
monitores. ---------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO PARA ENTRADA NO PARQUE AQUÁTICO DE
GALVEIAS - CENTRO EDUCATIVO DE ALTER DO CHÃO------------------------No seguimento da deliberação da Junta na ata nr. 16/2019 de 27 de
Junho, está novamente comunicação do Centro Educativo de Alter do Chão, a
informar que são cerca de 30 crianças dos 6 aos 15 anos que pretendem utilizar
o Parque Aquático de Galveias no próximo dia 8 de agosto, e, solicitam se os
professores/monitores que acompanham as crianças poderão pagar o valor do
bilhete correspondente a estudantes. ---------------------------------------------------------O executivo depois de analisar e atendendo que já comunicou o
preçário, decidiu autorizar a entrada dos monitores de acordo com o
pedido efetuado. -------------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------11

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
--------------- PROCEDIMENTO

POR

CONSULTA

PRÉVIA

DA

EMPREITADA DE “OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ARMAZÉM
AGRICOLA NO MONTE DA TORRE” – RELATÓRIO PRELIMINAR ------------- Está presente relatório preliminar, a fim do órgão competente para
contratar (Junta de Freguesia de Galveias) se pronunciar relativamente à
decisão do júri sobre a

análise e avaliação das propostas apresentadas

destinadas à empreitada de “Obras de Recuperação de Armazém Agrícola no
Monte da Torre”. ------------------------------------------------------------------------------Depois da devida apreciação o executivo aprovou o relatório em
referência, devendo ser remetido aos concorrentes dentro do prazo
estabelecido para o efeito a fim destes se pronunciarem se assim o
entenderem, por escrito, ao abrigo do direito da audiência prévia. ----------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO REFERENTE À VENDA
POR OFERTA PÚBLICA DE VEÍCULOS USADOS ---------------------------------- Está presente relatório referente à abertura e posicionamento das
propostas destinadas à venda por Oferta Pública de veículos usados. ------------------ O executivo depois de analisar deliberou homologar o referido
relatório e adjudicar aos proponentes posicionados em 1º. Lugar. -----------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE CORTIÇA
– ANO DE 2019 -------------------------------------------------------------------------------Considerando que o empresário Ricardo Canha assinou um contrato
que o responsabiliza por extrair cerca de 22 mil arrobas de cortiça amadia,
virgem e bocados, nas Herdades da Laranjeira e da Torre de Sepúlveda, da
Junta de Freguesia de Galveias, no período de 1 a 30 de junho de 2019, por
12
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participação no Concurso Público destinada a esse fim, onde foi o proponente
do preço mais favorável aos cofres da Junta de Freguesia (€3,18/arroba) mas
manifestamente abaixo do preço base colocado no referido Procedimento
(€4,25/arroba);-----------------------------------------------------------------------------------Considerando que, na sequência e em função desse contrato, a Junta de
Freguesia de Galveias firmou contrato com a empresa Amorim Florestal pela
venda da referida cortiça amadia, virgem e bocados conforme Hasta Pública
realizada em 4 de maio de 2019; --------------------------------------------------------------Considerando que estamos no dia 11 de julho e o contratante Ricardo
Canha está em incumprimento do contrato, tendo extraído apenas 10.686
arrobas, revelando manifesta incapacidade para cumprir os prazos contratados;
---------Considerando que o incumprimento do contratante Ricardo Canha torna
inaceitavelmente incumpridora a Junta de Freguesia na sua relação com a
empresa Amorim Florestal – fator de grande preocupação por colocar em causa
a boa gestão da Junta; --------------------------------------------------------------------------Considerando que o trabalho de extração de cortiça depende em larga
medida das condições climatéricas – fator incontrolável pelo homem; -----------------A Presidente da Junta propõe como solução para a situação criada, que
sejam convidadas outras empresas capazes de executar o necessário trabalho
de extração com a brevidade máxima possível, porque sendo um trabalho
dependente das condições climatéricas e por estarmos perante um ano pouco
chuvoso prevê-se que a qualquer momento possa haver impedimento na
continuidade da referida extração; ---------------------------------------------------Assim, proponho que seja adjudicado a mais duas empresas, o dito trabalho
pelo preço de €3,94/arroba – por se considerar dentro dos valores normais de
mercado praticados na região, na presente campanha de extração de cortiça e
13
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inferior ao preço máximo colocado pela JFG no Procedimento do Concurso
Público, lançado para o efeito. ----------------------------------------------------------------São as seguintes as empresas: ------------------------------------------------ Silvino José Rebelo Martins – Exploração Florestal, Unipessoal, Lda. ------- Sara Ameixeira – Sociedade Unipessoal, Lda. --------------------------------------------

---------Depois de analisar a proposta da senhora Presidente, o executivo
deliberou concordar e aprovar a mesma, por considerar tratar-se de uma
Prestação de serviços urgente e inadiável, a fim de evitar graves prejuízos
para a Freguesia de Galveias. ---------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PROCEDIMENTO

PRE-CONTRATUAL

DE

UMA

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA À AGRICULTURA AO
ABRIGO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS ------------------------------Está

presente

Informação/Proposta

apresentada

pela

senhora

Presidente, para uma Aquisição de serviços, por ajuste direto, destinada à
Agricultura, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, para assegurar o
desenvolvimento normal de trabalhos. -------------------------------------------------------Depois da devida análise o executivo deliberou aprovar a proposta
da senhora Presidente.------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte horas e trinta
minutos, 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.--------------------------------------------------------------------14
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_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________
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