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Edital de Deliberação nº27/2018 

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

conhecimento que, em Reunião Privada nº 27/2018, efetuada no dia 10 de dezembro de 2018, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foram aprovadas por unanimidade as atas de reunião de Executivo nº24, 25 e 26 de 2018.  

Ponto dois – Foi apreciada a Situação Financeira a 30 de novembro de 2018.  

Ponto três – Foi aprovado por unanimidade o Relatório de Atividades do 4º Trimestre de 2018.  

Ponto quatro – Foi aprovado por unanimidade o Orçamento e Plano de Atividades para o ano 2019.  

Ponto cinco – Foi aprovado por unanimidade o Mapa de Pessoal para o ano 2019.  

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a Proposta de autorização genérica para dispensa de 

autorização prévia da Assembleia de Freguesia, no que respeita à assunção de compromissos plurianuais.  

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de dois cartões presente, no valor de 100€ cada, 

para compensação de dois colaboradores no Mercado de Natal.  

Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a realização de um jantar de Natal para membros do 

Executivo, Assembleia de Freguesia e funcionários da Junta de Freguesia, a realizar no dia 21 de 

dezembro, na Quinta da Estrela, em Caneças.  

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a oferta de cartões presente no valor de 25€, aos filhos dos 

membros do Executivo, Assembleia de Freguesia e funcionários da Junta de Freguesia, até aos 12 anos 

de idade. 

Ponto dez – Foi aprovada por unanimidade a entrega de prémios aos 3 primeiros classificados do 

concurso de presépios realizado no âmbito do Mercado de Natal, através da aquisição de cartões presente 

no valor de 100€ para o 1º classificado, 75€ para o 2º classificado e 50€ para o 3º classificado.  

Ponto onze – Foi aprovado por unanimidade o fornecimento de um lanche com um custo de 80€, 

constituído por bifanas e bebidas, aos participantes no desfile Motard promovido pela Associação 

“Outros Rituais”, a realizar no dia 16 de dezembro, no Mercado de Natal,  

Ponto doze – Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº450 da Floricultora Horto do Rossio, no 

valor de 187,51 €, para fornecimento de plantas e espécies arbustivas, para o Parque Urbano de Casal de 

Cambra.  

Ponto treze –Foi aprovado por unanimidade o pagamento à Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, 

da taxa de inscrição no valor de 22,50€, para participação de atletas da Escola de Luta Olímpica da Junta 

de Freguesia, no Campeonato Nacional de Lutas 2018. 
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Ponto catorze – Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº287 da empresa Armando Joaquim 

Antunes Pereira, no valor de 181,42€, para reparação de uma roçadora.  

Ponto quinze – Foi aprovada por unanimidade a adjudicação à empresa Localgest, do serviço de 

elaboração, gestão e acompanhamento do procedimento concursal, com vista à regularização de 

funcionários em situação de precariedade laboral, com um custo de 1000€, acrescidos de IVA.  
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