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ACT A N!! 22/2021 

----- Ao vigésimo quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, nesta localidade 

de Barca rena 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 dezanove 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 n formações:---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 764 a 798, no valor total de 4.876,37€ (quatro mil, 

oitocentos e setenta e seis euros e trinta e sete cêntimos) ----------------------------------------------------

---- 2.2 - Informações da Presidente---------------------------------------------------------------------------

----- 1. A senhora Presidente informou o executivo que a direcção da Farmácia de Barcarena 

solicitou junto da Junta de Freguesia de Barcarena, a deslocação do Posto de Enfermagem. A 

senhora Presidente informou que a partir do dia 2 de dezembro o posto de enfermagem passará a 

funcionar no edifico anexo à sede da Junta de Freguesia de Barcarena.------------------------------------

----- li. A senhora Presidente informou o executivo que solicitou a presença do funcionário do 

cemitério no cemitério de Barcarena, dia 23 novembro 2021, no sentido de nos informar de 

diversos assuntos pendentes. De imediato o funcionário aceitou o convite e colaborou em todas as 

questões que Ih e foram coloca d as.------------------------------------------------------------------------------------

----- 3 - Deliberações:------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3.1 - Apreciação e votação da Proposta nº 16/2021 - Procedimento por ajuste directo 

simplificado para "Aquisição de serviços de cantoneiro" ------------------------------------------------------

----- A senhora Presidente da Junta de Freguesia de Barcarena, apresentou ao Executivo a seguinte 

pro posta para dei ibera ção: ---------------------------------------------------------------------------------------------




