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Junta de Freguesia
AlgueirSo-Mem Martins

EDITAL N" O7I2O2I - ATA
----_- VALTER MANUEL ANTUNES JANUARIO, PRESIDENTE DA JUNTA DE
FREGUESIA DE ALGUEIRAO-MEM MARTINS.
----- Faz pfblico, nos termos do disposto no aftigo 56", da Lei n" 75/2013, de 12 de setembro, que
a Junta de Freguesia, na sua reunilo extraordinriri a realizada em dez de margo de 2021 aprovou: ---

I - ASSUNTOS PARA DISCUSSAO

N ANALISE

l-

Proposta subscrita pelo Tesoureiro, Ricardo Nunes / Apreciagdo e votagao das despesas
constantes na listagem em anexo (Documento N"l). --_-__---_
VOTAQAO: A FAVOR 6 CONTRA 0 ABSTENEoES 0
DELIBERAQAO: Aprovado por unanimidade

2.

Proposta subscrita pelo Tesoureiro, Ricardo Nunes / Apreciagio e votagao das
despesas
listagem em anexo (rransfer€ncias bancdrias assumidas) (Documento N2). ____
:-o:linlT
ia
VOTAQAO: A FAVOR 6 CONTRA 0 ABSTENEoES 0
DELIBERAQAO: Aprovado por unanimidade

3'

Proposta N'003/PV2021 subscrita pelo Presidente, Valter Janurlrio
/ Consulta N 046/2021 Aruste Direto com convite a uma entidade - Autorizagdo de abertura
de procedimento para
aquisig'o de servigos para reparagdo e manutengao de espagos ae
logo *"."ro
polidesportivos ao ar livre, em regime de conta correnie, atd
"
ao valor ae g ts.s5o,oo, acrescido
de. IVA d taxa legal. Aprovagio do oficio convite e
caderno de encargos. Autorizagao de
cabimento.

"

VOTAQAO: A FAVOR 6 CONTRA 0 ABSTENQ6ES 0
DELIBERAQAO: Aprovado por unanimidade
^

Proposta subscrita pelo Tesoureiro, Ricardo Nunes / E-mail
da cMS _ DLAE _ Divisio de
Licenciamento das Atividades Econ6micas, de o5.o3.2o2r,a
solicitar parecer para licenfa de
Especial de Ruido para realizagdo de obras de construgdo civil
obrai de melhoramento no
interior do im6vel, para o dia r3 de margo de 202r, das 69h00 ds r7h00, sito na Rua Arquiteto
Mateusfemandes, n" 23. Algueirio. Dir parecer posilivo. ______________
vOTAQAO: A FAVOR 6 CONTRA O nosreilq6es o
DELIBERAEAO: Aprovado por unanimidade

5.

N" 014/AQAOSOCrAL1}}2I subscrira pela secreraria, Ana
Ricardo / consulta N"
llgp.^":!"
043/2021 - Ajuste Direto com convite a uma entidade Autorizagao de abertura de
procedimento para aquisigdo de bens arimentares
em regime de fomecimento
po.u
o projeto "Uma Freguesia Ligada a Si, partilha AlimJ'tar",
g t s.ooo',tto,
ar6 ao valor ae"ontinuo,
acrescido de-IVA i taxa legal, com convite a cabaz
da Felicidade, Lda. Aprovaqdo a"
convite ecademo de encargos. Autorizagdo de cabimento.
"ili.
vo'rAQAo: A FAVoR dcoNrne o ABSTENQOES 0
DELIBERAQAO: Aprovado por unanimidade
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Junta de Freguesia
AlgueirSo-Mem Martins
6.

Proposta N'005/COM.IMAGEM/2021 subscrita pelo Vogal, Ricardo Nascimento / Anulagdo
do ajuste direto da Consulta N" 11712020, aprovado na Ata N. 35/ZOZO, de 03.12.2O20,
"Aquisig6o de servigos para construgdo, manutengdo e alojamento da p6gina eletr6nica", pelo
prazo de 12 meses, com possibilidade de renovagdo da manutengao e alojamento e anulagdo
por falta de resposta do respetivo cabimento e compromisso, relativo ao ano 2020.

VoTAQAO: A FAVOR 6 CONTRA 0 ABSTENQOES 0
DELIBERAQAO: Aprovado por unanimidade
7.

006/coM.IMAGEM/2021 subscrita pelo Vogal, Ricardo Nascimento / consulta
04'l /2020 - Ajuste Direto com convite a uma entidade - Autorizagdo de abertura de

Proposta N"

N

procedimento para aquisigao de servigos para constmqao, manutengdo e alojamento da pdgina
eletr6nica, pelo prazo de 12 meses, com possibilidade de renovagdo da manutengdo e
alojamento, at6 ao valor de € 3.200,00, acrescido de IVA ir taxa legal, com convite Luis
Filipe Faneco castanheiro. Aprovagdo do oficio convite e cademo de encargos. Autorizagao
de cabimento.
voTAeAo: A FAVOR 6 CONTRA 0 ABSTENQOES 0
DELIBERAQAO: Aprovado por unanimidade

i

--:---

Pgu conhecimento priblico e para constar se lavrou o presente Edital, que nos termos da Lei,
vai ser afixado nos lugares do costume e no sftio da JFAMM em wwwjfamm.pt
------- Secretaria da Junta de Freguesia de Algueirdo-Mem Martins, aos vinte
dois mil e vinte e um.

e dois de margo do ano

anuel Antunes Januilrio
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