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Edital de Deliberação nº03/2019 
 

 

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 03/2019, efetuada no dia 23 de janeiro de 2019, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

 

1. Foi ratificada por unanimidade a aquisição de um computador nos termos constantes da proposta 

nºA.6/2019 da empresa PC Pronto, no valor de 548,16€. 

2. Foi aprovada por unanimidade a proposta nº2/2019, para aquisição de uma viatura ligeira de 

passageiros; 

3. Foi aprovada por unanimidade a proposta de organização de uma excursão à Vidigueira, no dia 31 de 

janeiro.  

4. Foi aprovada por unanimidade a proposta de aquisição de painéis para substituição da vedação do 

polidesportivo descoberto do Parque Urbano, apresentada pela empresa Iberveda, no valor de 

1383,75€.  

5. Foi aprovada por unanimidade a proposta nº03/2019, de adjudicação da prestação de serviços de 

segurança e saúde no trabalho, à empresa K-Med, com um custo anual de 869,00€.  

6. Foi aprovada por unanimidade a proposta nº04/2019, de contratação do aluguer de equipamento de 

filtragem de água, à empresa Pinheiro Melo & Salgado, com um custo mensal de 22,14€.  

7. Foi aprovada por unanimidade a proposta nº05/2019, de adjudicação da prestação de serviços de 

manutenção do parque informático da Junta de Freguesia, à empresa Microclean, com um custo 

mensal de 159,90€.  

8. Foi aprovada por unanimidade a proposta de adjudicação do serviço de apoio jurídico, à advogada 

Lara Correia Oliveira, pelo período de 6 meses, com um custo de 2.952,00€.  

9. Foi recusado por unanimidade o pedido de alteração das condições de utilização do salão do Edifício 

Sócio – Cultural, pela Associação Pirilampo Sábio.  

10. Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro ao Real Sport Clube de Massamá, 

no valor de 250,00€.  

11. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº325 da empresa Armando Joaquim Antunes Pereira, 

no valor de 94,71€, para reparação de máquinas de manutenção dos espaços verdes.  

12. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº 01/2019 da empresa A. B. Alves, no valor de 

1.133,14€, para requalificação de 3 cais de contentores na Av. de Lisboa.  
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13. Foi aprovada por unanimidade a proposta de participação na Corrida Sempre Mulher, a 31 de março, 

com a organização do grupo e cedência do transporte gratuito.  
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