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Edital de Deliberação nº01/2019 
 

 

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 Ordinária nº 01/2019, efetuada no dia 09 de janeiro de 2019, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

 

1. Procedeu-se à calendarização das reuniões de Executivo para o ano 2019, definindo-se as seguintes 

datas: 23 de janeiro, 06 e 20 de fevereiro, 06 e 20 de março, 03 e 17 de abril, 02, 15 e 29 de maio, 11 e 

26 de junho, 10 e 24 de julho, 07 e 21 de agosto, 04 e 18 de setembro, 02, 16 e 30 de outubro, 13 e 27 

de novembro e 11 de dezembro. 

2. Foi ratificado o Relatório Final enviado às entidades concorrentes ao procedimento de consulta prévia 

nº1/2018. 

3. Foi ratificada a formalização da aquisição da viatura ligeira de mercadorias à empresa Santogal. 

4. Foi recusada por unanimidade a proposta de Acordo Coletivo de Empregador Público entre a Junta de 

Freguesia e o STAL. 

5. Foi aprovada por unanimidade a proposta de requalificação dos acessos pedonais entre as Avenidas de 

Angola, Bulgária e Guiné, através da criação de rampas, instalação de um corrimão e substituição de 

bancos.  

6. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº71/2018, no valor de 144,46€, da empresa Capital Gaz, 

para manutenção da caldeira do Edifício Sócio – Cultural,  

7. Foi ratificada por unanimidade a aquisição dos materiais de construção da churrasqueira do Parque de 

Merendas, à empresa Barata & Matias, com um custo de 266,25€.  

8. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº261/40, no valor de 119,11€, da empresa 

HS/Publicidade, para o fornecimento de placas de sinalização para o Parque de Merendas.  

9. Foi ratificada por unanimidade a aquisição de uma palma de flores, entregue nas cerimónias fúnebres 

de um familiar de um funcionário da Junta de freguesia, com um custo de 50,00€.  

10 Foi aprovada por unanimidade a proposta nº2742, da empresa Sportsdesign, para aquisição de redes 

para as balizas do campo de futebol; 

11 Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº2286, no valor de 221,40€, da Serralharia Civil de 

Alpedrade, para o fornecimento de guardas metálicas a instalar junto ao posto de transformação sito 

na Av. de Espanha.  
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12 Foi aprovada por unanimidade a proposta de aquisição de mobiliário de escritório no Ikea, no valor 

total de 139,98€. 

13 Foi aprovada por unanimidade a proposta de aquisição de pilaretes à Levy Decor, no valor de 

369,00€.  

14 Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº 05, no valor de 221,40€, da empresa António 

Nogueira Antunes, para a aquisição de tintas, tendo em vista a conservação e requalificação do 

espaço público.  

15 Foi aprovada por unanimidade a proposta de renovação da inscrição da Escola de Luta Olímpica da 

Junta de Freguesia e do respetivo treinador, na Associação de Lutas de Lisboa, com um custo total 

de 50,00€.  

16 Foi aprovada por unanimidade a proposta da empresa Armando Joaquim Antunes Pereira, no valor 

de 115,63€, para reparação de máquinas de manutenção dos espaços verdes.  

17 Foi aprovada por unanimidade a alteração do mapa do horário de trabalho dos funcionários da Junta 

de Freguesia. 

18 Foi aprovado por unanimidade o orçamento da oficina Márcio & Ricardo Auto, Lda, no valor de 

246,00€, tendo em vista a reparação da viatura Toyota Dyna.  

19 Foi revogada por unanimidade a deliberação tomada em 10 de dezembro, de fornecimento de lanche 

aos participantes no desfile motard promovido pela Associação “Outros Rituais”, por ter sido 

oferecido por um dos associados da entidade.  

20 Foi revogada por unanimidade a deliberação tomada em 10 de dezembro, de adjudicação da proposta 

da empresa Localgest, para prestação do serviço de elaboração, gestão e acompanhamento do 

processo de regularização de trabalhadores precários, visto este procedimento não ser aplicável aos 

funcionários das Junta de Freguesia.  
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