FREGUESIA
DE
PAMPILHOSA DA SERRA
MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

APARTADO 28 – 3324-909 PAMPILHOSA DA SERRA

ATA n.º 22/2015

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte

horas e trinta minutos, no Auditório da Junta de Freguesia de Pampilhosa da Serra,
realizou-se a reunião extraordinária da Junta de Freguesia, com a presença do senhor

Presidente Nuno Miguel Marques Nunes Almeida e da senhora tesoureira Teresa
Margarida Ramos Vicente de referir que o senhor secretário António Jorge Henriques

Seco não se encontra presente por se encontrar de serviço no Centro de Saúde,
considerando-se assim a falta justificada ----------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:---------------------------------------------------------------------------

Ponto Único – Abertura de propostas de concurso público tendente à prestação de
serviço de limpeza. --------------------------------------------------------------------------------------

De acordo com ponto três da ata nº 21/2015 e em conformidade com o respetivo

Edital datado de treze de novembro de dois mil e quinze, que se anexa à presente ata,

o Sr. Presidente da Junta de Freguesia procedeu à leitura do referido Edital,
cumpridos que foram os prazos. Costatou-se a entrada de apenas uma proposta, por

parte da Sra Maria Madalena dos Santos Martins Serra. Procedeu-se então à abertura
da referida proposta, tendo sido lida em voz alta, sendo o valor da proposta de cento
e cinquenta euros mensais, ficando o seguro de acidentes pessoais a cargo da Junta
de Freguesia. Visto ser a única proposta concorrente e conferidos que foram todos os

requesitos necessários, decidiu este executivo aceitar a referida proposta, nos termos
apresentados, deliberando adjudicar a prestação dos serviços à proponente, ficando
agendado o início de funções para o próximo mês de janeiro. --------------------------------

Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia deu a

reunião por encerrada quando eram vinte e uma horas, da qual se lavrou a presente
ata, que depois de lida em voz alta vai ser assinada pelos elementos presentes do
Executivo da Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------------Presidente: _________________________________________________________________

Tesoureira: _________________________________________________________________
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