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Edital de Deliberação 
 

 

Em cumprimento do disposto no nº.1, do artigo 56º, da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, dá-se 

conhecimento de que, em Reunião Privada nº 11/2015, efetuada no dia 27 de Maio de 2015, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de um leitor de cartões do cidadão para a 

Secretaria, no valor de 15,90€.  

Ponto dois – Foi aprovada por unanimidade a realização de um passeio sénior no dia 19 de Junho. 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a cedência do espaço do Parque Urbano ao Colégio 

“Palhaço Azul”, no dia 27 de Junho. 

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a cedência e montagem do Palco para os festejos em 

honra de Santa Marta, com inicio a 26 de Junho. 

Ponto Cinco – Foi aprovado por unanimidade o patrocínio da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de 

Caneças, para a Procissão em honra de Santa Marta, a realizar no dia 26 de Julho. 

Ponto Seis – Foi aprovado por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro para a realização dos 

festejos em honra de Santa Marta, em valor a definir oportunamente.  

Ponto Sete – Foi aprovada a proposta de remodelação do site da Junta de Freguesia, apresentada pela 

Fresoft, no valor de 300 euros, acrescidos de IVA. 

Ponto Oito – Foi aprovada por unanimidade a proposta de actualização do software de facturação do 

Posto de CTT, apresentada pela QL Infor, no valor de 307,26 euros, incluindo a taxa de activação, com 

uma anuidade a partir de 2016 no valor de 214,00 acrescidos de IVA. 

Ponto Nove – Foram prestadas informações diversas.  
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