Ata nº 99/2021
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 07
de setembro de 2021.--------------------------------------------------------------------------------- Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.-------------------------------------------------- A reunião teve início aos vinte e um hora e trinta minutos e estiveram presentes,
António Rodrigues Torrão, Presidente e Horácio Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro,
esteve ausente Cindy Bento Narciso, Secretária, que se encontra de férias. ------------------ Intervenção do Publico------------------------------------------------------------------------1. Sem intervenção do público.
--- Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------1 - Votação da Ata Ordinária de 24 de Agosto de 2021.
2 – Orçamento da empresa Orlandino Filipe Antunes de Matos.
3 – Fatura da empresa Orlandino Filipe Antunes de Matos.
4 – Denúncia contratual com a empresa Globalsoft, consultadoria trimestral.
5 – Pintura de Mural no Muro da Rua António Amaro dos Santos.
6 – 5 ª alteração à despesa.
--- Executivo da Junta de Freguesia: -------------------------------------------------------- 1 - Deliberado por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 24 de Agosto de 2021.
--- 2 - Deliberado por unanimidade, aprovar o orçamento da empresa, Orlandino Filipe
Antunes de Matos para reparação, pintura do Coreto e Muro Rua António Amaro dos
Santos no valor de 2 680, 00 € (dois mil seiscentos e oitenta euros).--------------------------- 3 -Deliberado por unanimidade, aprovar o pagamento da fatura à empresa Orlandino
Filipe Antunes de Matos reparação do muro Rua António Amaro dos Santos, no valor
de 1 020,00 € ( mil e vinte euros). ------------------------------------------------------------------ 4 – Deliberado por unanimidade, denunciar o contrato com a empresa Globalsoft na
prestação de serviço consultadoria trimestral.------------------------------------------------------ 5 - Deliberado por unanimidade, adjudicar pintura de Mural de arte urbana dedicado
às vindimas, no muro da Rua António Amaro dos Santos no valor de 2 850,00€ (dois
mil oitocentos e cinquenta euros) ao Artista VILE. ---------------------------------------------- 6 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 5ª. Alteração à despesa.--------------------

---Encerramento. ---------------------------------------------------------------------------------- Eram vinte e duas horas e trinta e seis minutos quando o Senhor Presidente deu por
encerrada a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos presentes, Presidente
e o Tesoureiro. ---------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente
_________________________
O Tesoureiro
_________________________

