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ACTA N2 23/2021

----- Ao nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, nesta localidade de
Barcarena e sala de reuniões da Junta de Freguesia de Barcarena, reuniu o Executivo desta, sob a
presidência da Senhora Dra. Bárbara Silva, estando presentes, o secretário, Tomás Barra, o
tesoureiro, Fernando Calhau, a primeira vogal, Sílvia Pina e o segundo vogal, Carlos Santos.-------------- 1 - Abertura e ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------Às dezoito horas, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião e submeteu à votação a
respectiva ordem de trabalhos, que foi aprovada por unanimidade dos presentes.-------------------------- 2 - 1 nformações: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1 - Autorização de Pagamento------------------------------------------------------------------------------A senhora Presidente deu conhecimento ao Executivo da Junta de Freguesia de Barcarena do valor
das Autorizações de Pagamento, do número 799 a 831, no valor total de 6.912,53€ (seis mil,
e tres
novecentos e doze euros e cinquenta
.
� cent
� 1. mos) -------------------------------------------------------- 2.2 - Informações da Presidente------------------------------------------------------------------------------- 1. A senhora Presidente informou o executivo que o funcionário a recibos verdes, no dia 06 de
dezembro 2021, foi o ultimo dia de trabalho, por opção do funcionário.--------------------------------------- 3 - DeI i berações :---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1 - Apreciação e votação da Proposta n2 18/2021 - Procedimento por ajuste directo
simplificado para "Aquisição de serviços - assistente operacional". ----------------------------------------
----- A senhora Presidente da Junta de Freguesia de Barcarena, apresentou ao Executivo a seguinte
proposta para de I iberação: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tendo em conta a necessidade de apoio à Assistente Social. A prestadora de serviço deverá
realizar 35 horas semanais de serviço, recebendo o valor de €4,55/hora (quatro euros e cinquenta
e cinco cêntimos hora). -----------------------------------------------------------------------------------------------------li.A proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------

----- 3.2 - Apreciação e votação da Proposta n2 19/2021- Grandes Opções do Plano e Orçamento
pa ra 2O2 2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

