JUNTA DE FREGUESIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS

MANDATO DE DOIS MIL E TREZE A DOIS MIL E DEZASSETE
ACTA N.º 32
Aos sete dias do mês de Novembro de dois mil e quinze, pelas 10 horas, na sede da
Junta de Freguesia de Alvôco das Várzeas reuniu o executivo, estando presentes o
Presidente da Junta Sr. Agostinho de Jesus Marques, a Secretária Sr.ª Rosa Maria
Morais Marques e o Tesoureiro Sr. Nelson Artemisio Mendes de Jesus, com a
seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------Deliberação de contratação de novo CEI ao abrigo de candidatura aprovada no IEFP
até Março, dado que o contrato com o Sr. António Lopes termina em 11 do corrente
mês, indicado para novo contrato o Sr. Fernando Nunes. ------------------------------------Deliberação de execução de VI edição da tarde cultural “Transmissão e Tradição”
com as habituais participações do grupos de cantares tradicionais de Alvoco e um
convidado exterior à freguesia mas com forte ligação aos nossos costumes. ----------A Junta de Freguesia sob proposta do Presidente da Junta e nos termos do disposto
no artº 36º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro,
deliberou, por todos os membros presentes, abrir o procedimento por “Ajuste direto”,
nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do CCP, para a Aquisição de serviços
para o fornecimento de refeições escolares aos alunos a frequentar as Escolas do 1º
CEB e Jardins de Infância da nossa freguesia, cujo orçamento se eleva a 8.100 €
(oito mil e cem euros), acrescido de IVA, quando devido. -----------------------------------Foi igualmente deliberado aprovar os respetivos, convite e caderno de encargos. E
endereçar o convite ao Centro de Recreio e Convivio de Alvoco das Várzeas
Nada mais havendo a tratar deu-se como encerrada a reunião, foi lavrada esta Acta
por mim, Secretária da Junta de Freguesia Rosa Maria Morais Marques, que depois
de lida em voz alta, irá ser assinada pelos presentes e autenticada com o selo
branco em uso nesta freguesia. ---------------------------------------------------------------------O Presidente

A Secretária

_____________________________

__________________________

- Agostinho de Jesus Marques –

- Rosa Maria Morais Marques -

O Tesoureiro
_________________________________
- Nelson Artemisio Mendes de Jesus –

