JUNTA DE FREGUESIA DE CARNIDE

ACTA N.º 8/2016
Ao quarto dia do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezasseis, reuniu a Junta de
Freguesia de Carnide, nas instalações do Edifício Sede da Junta de Freguesia, em
reunião ordinária, estando presentes o Presidente Fábio Sousa, a Secretária Susana
Cruz, a Tesoureira Susana Neves, a Vogal Paula Granja e a Vogal Natália Santos.---------Verificadas as presenças e a existência de quórum, o Sr. Presidente deu início aos
trabalhos, com a seguinte ordem do dia, antecipadamente remetida a todos os
membros, nos termos do artigo décimo oitavo do Código do Procedimento
Administrativo.----------------------------------------------------------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia
Teve lugar a habitual troca de informações das atividades de todos os pelouros, com a
observação da principal correspondência recebida e com a observação da
documentação contabilística.---------------------------------------------------------------------------Ordem do Dia
Ponto Um – Proposta n.º158 – Manutenção de site e contas mail - Procedimento de
ajuste directo de regime simplificado ----------------------------------------------------------------Depois de analisada, foi emitido por unanimidade o parecer prévio vinculativo
favorável à aquisição de serviço de manutenção de site e contas mail, e foi aprovada
por unanimidade a adjudicação respectiva nos termos ali propostos;------------------------Ponto Dois – Proposta n.º159 – Jantar convívio dos agentes educativos - Procedimento
de ajuste directo de regime simplificado ------------------------------------------------------------Depois de analisada, foi emitido por unanimidade o parecer prévio vinculativo
favorável à aquisição de atelier de dança africana, e foi aprovada por unanimidade a
adjudicação respectiva nos termos ali propostos;---------------------------------------------------

Ponto Três – Proposta n.º160 – Jantar convívio dos agentes educativos – Bens
alimentares e artigos de decoração - Procedimentos de ajuste directo de regime
simplificado --------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade a adjudicação respectiva, nos
termos ali propostos;--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Proposta n.º161 – Aquisição de peças para roçadoras e corta relva Procedimento de ajuste directo de regime simplificado -----------------------------------------Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade a adjudicação respectiva, nos
termos ali propostos;--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Proposta n.º162 – Aquisição de serviços de apoio na área da música no
âmbito da intervenção comunitária - Procedimento de ajuste directo de regime
simplificado --------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisada, foi emitido por unanimidade o parecer prévio vinculativo
favorável à aquisição de serviços de apoio na área da música, e foi aprovada por
unanimidade a adjudicação respectiva nos termos ali propostos;-----------------------------Ponto Seis – Proposta n.º163 – Aquisição de serviços de apoio na área da educação no
âmbito da intervenção comunitária - Procedimento de ajuste directo de regime
simplificado --------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisada, foi emitido por unanimidade o parecer prévio vinculativo
favorável à aquisição de serviços de apoio na área da educação, e foi aprovada por
unanimidade a adjudicação respectiva nos termos ali propostos;-----------------------------Ponto Sete – Proposta n.º164 – Abertura de procedimento de Ajuste Directo para
requalificação de equipamento desportivo – Estádio Dr. Agostinho Lourenço, Bairro
Padre Cruz - Carnide --------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade nos termos ali propostos;------------Ponto Oito – Proposta n.º165 – Seguro Automóvel Ford Transit 35-CE-82 Procedimento de ajuste directo de regime simplificado -----------------------------------------Depois de analisada, foi emitido por unanimidade o parecer prévio vinculativo
favorável à aquisição de seguro automóvel, e foi aprovada por unanimidade a
adjudicação respectiva nos termos ali propostos;--------------------------------------------------Ponto Nove – Proposta n.º166 – Procedimento de Ajuste Directo para aquisição de
serviços de apoio na área do espaço público e espaços verdes – Ratificação de
Adjudicação e da Aprovação da minuta de contrato -----------------------------------------------

Depois de analisada, foram ratificados por unanimidade os actos constantes da
proposta ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dez – Proposta n.º167 – Procedimento de Ajuste Directo para aquisição de
serviços de apoio na área da administração geral – Ratificação de Adjudicação e da
Aprovação da minuta de contrato ---------------------------------------------------------------------Depois de analisada, foram ratificados por unanimidade os actos constantes da
proposta -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a
presente Acta, redigida e impressa em computador, que depois de lida em voz alta e
aprovada, vai ser assinada e rubricada por todos os presentes, dela constando em
anexo todas as propostas referidas e adquiridas as respetivas deliberações de eficácia
imediata--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente
_____________________
Fábio Sousa

