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JUNTA DE FREGUESIA DE SALIR DE MATOS
ATA Nº 109/2021

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte um, na sede da
Junta de Freguesia, compareceram os senhores, Presidente Rui Manuel
Ribeiro Jacinto, Secretário Carlos Miguel Alves da Conceição e Tesoureira
Susana Isabel Henriques dos Santos. ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior, foram tomadas as
seguintes deliberações: --------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
1- Dar seguimento à correspondência recebida. ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Presentes as seguintes propostas de orçamento, para o fornecimento de
200 (duzentas) pastas personalizadas: ---------------------------------------------
Gracal – Gráfica Caldense, Lda. – Orçamento Nº 20210266 – 192,00€
(cento e noventa e dois euros) + IVA à taxa em vigor. -------------------------
Impricaldas – Artes Gráficas, Lda. – 190,00€ (cento e noventa euros) +
IVA à taxa em vigor. -----------------------------------------------------------------
O executivo analisou as referidas propostas e deliberou aceitar a proposta
da empresa Impricaldas – Artes Gráficas, Lda. Nas condições apresentadas.
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Presente a proposta de orçamento para a requalificação do sistema
elétrico da secretaria da Junta de Freguesia, das empresas: --------------------
Paulo S. S. Gaspar, Unipessoal, Lda. – Orçamento Nº 5 2100/000007 –
801,83€ (oitocentos e um euro e oitenta e três cêntimos) +IVA à taxa em
vigor. -----------------------------------------------------------------------------------
Eugénio & Borga – Material Elétrico, Lda. – Orçamento 004573 – 431,32€
(quatrocentos e trinta e um euro e trinta e dois cêntimos) + IVA à taxa em
vigor. -----------------------------------------------------------------------------------
O executivo analisou as referidas propostas e deliberou aceitar as mesmas,
nas condições apresentadas. --------------------------------------------------------
4 – Conceder a Sepultura Perpétua, pelo montante de 500,00€ -----------
SPP Nº 831, Fila 02, Talhão 01, a Adelino Nunes de Oliveira Baiana e
Herdeiros, residente na Rua do Cruzeiro, 28 – Guisado, 2500-633 Salir de
Matos ----------------------------------------------------------------------------------
5 – Presente a proposta de fornecimento de equipamentos de manutenção
“Family Fitness”, para colocação junto ao Miradouro de São Domingos, da
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empresa Veco Urban Design – Unipessoal – Orçamento nº 37 20215412 –
2.603,44€ (dois mil seiscentos e três euros e quarenta e quatro cêntimos)
O executivo analisou a referida proposta e deliberou aceitar a mesma, nas
condições apresentadas. -------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade. ---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Por não haver mais nada a declarar, o Presidente da Junta de Freguesia deu
por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que vai ser
assinada por todos os elementos. ---------------------------------------------------

O Presidente: _______________________________________________

O Secretário: _______________________________________________

O Tesoureiro: _______________________________________________


