Junta de Freguesia de Bordeira
Acta nº 6 da Reunião ordinária da Junta de Freguesia de
Bordeira do dia 14/05/2014
Aos catorze dias do mês de Maio do ano de dois mil e catorze, na povoação da
Bordeira, no edifício - Sede da Autarquia, na sala de reuniões, compareceram para
realizar uma reunião ordinária, formalmente convocada, os seguintes membros da
Junta de Freguesia: João Paulo da Encarnação Santos, como presidente, Manuel
Seromenho Marreiros, como secretário, José Francisco da Conceição Estevão como
tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------------------ABERTA A REUNIÃO:-----------------------------------------------------------------------Sendo vinte e uma horas, estando todos os membros presentes como já se registou, o
presidente declarou aberta a reunião, foi proposto pelo presidente a seguinte ordem de
trabalhos, que foi aprovada pelos presentes:-------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS:------------------------------------------------------------------1- Mapa de Fluxo Financeiro------------------------------------------------------------2- Aquisição de fardamento para os funcionários-------------------------------------3- Proposta para contratação da Firma Fre Soft---------------------------------------4- Aquisição de impressora--------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos o presidente apresentou o mapa de
fluxo financeiros, que após apreciação, o mesmo ficará anexo a esta ata.---------------De seguida o presidente apresentou orçamentos de duas firmas para aquisição de
fardamento para os funcionários, AR Trading no valor de quatrocentos e quatro euros
e cinquenta e cinco cêntimos (404.55) e da Tex&Pub no valor de trezentos e vinte
cinco euros e noventa e cinco cêntimos. (325.95).------------------------------------------Foi apresentado pelo presidente uma nova firma fornecedora do serviço de software
no âmbito do POCAL em substituição da anterior.------------------------------------------Após análise foi deliberado por unanimidade contratar os serviços desta firma.--------Devido às duas impressoras atuais registarem avarias não possíveis de reparação, foi
deliberado por unanimidade a aquisição de uma impressora multifunções nova.-------No período aberto ao público, não houve qualquer intervenção por parte deste.---------------APROVAÇÃO DA ATA: - depois de lida em voz alta na presença de todos, a Junta deliberou,
por unanimidade, aprovar a ata.-------------------------------------------------------------------------Votação: - todas as votações foram tomadas nominalmente.----------------------------------------ENCERRAMANTO da reunião. – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo o Senhor
Presidente foi encerrada a reunião, eram vinte e três horas, e cinco minutos, e se lavrasse a
presente ata que eu, Manuel Seromenho Marreiros, secretário da Junta de freguesia a redigi e
subscrevo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da Junta
O secretario _
O tesoureiro-

