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Edital de Deliberação nº13/2019 

 
 

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 13/2019, efetuada no dia 17 de abril de 2019, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

 

 

1. Foi aprovado por unanimidade o Mapa de Férias dos funcionários da Junta de Freguesia.  

2. Foi aprovado por unanimidade o pedido de adiantamento do pagamento do subsídio de férias, 

formulado pela funcionária Lurdes Gameiro.  

3.  Foi aprovada por unanimidade a delegação de poderes do Presidente, no Tesoureiro da Junta de 

Freguesia, no período de 29 de abril a 07 de maio.  

4. Foi aprovada por unanimidade a proposta de realização de dois Passeios + Idade, com destino a 

Fátima e Alpiarça, nos dias 03 de maio e 06 de junho, respetivamente.  

5. Foi aprovada por unanimidade a proposta de contratação do serviço de transporte do Chaimite, que 

estará em exposição durante as comemorações do 25 de abril, à empresa Ruben Ramos – 

Transportes Especiais, Lda, com um custo de 922,50€.  

6. Foi aprovada por unanimidade a aquisição de cravos, para distribuição à população durante as 

comemorações do 25 de abril, à empresa Rosiflor, com um custo de 75,00€.  

7. Foi aprovado por unanimidade o fornecimento de lanches aos grupos participantes nas 

comemorações do 25 de abril, com um custo estimado em 75,00€.  

8. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº175 – empresa HS Publicidade, tendo em vista o 

fornecimento de artigos diversos.  

9. Foi aprovada por unanimidade a proposta de aquisição de calçado, para alguns elementos da equipa 

de espaços verdes, no valor de 84,00€.  

10. Foi recusada por unanimidade a proposta da empresa Mira Jardins, tendo em vista a limpeza de 

um terreno na Av. de Angola.  

11. Foi recusada por unanimidade a proposta da empresa Mira Jardins, tendo em vista o 

nivelamento de um terreno na Av. de Inglaterra.  
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12. Foi aprovada por unanimidade a reparação de um vidro de uma viatura particular, alvo de danos 

causados por trabalhos na via pública a cargo da Junta de Freguesia, a executar pela empresa 

Glasscar, no valor de 104,55€.  

13. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº 5250 da Gravotaça, para aquisição de taças e 

troféus, para o Grande Prémio Sintra a Correr, no valor de 354,86€.  

14. Foi aprovada por unanimidade a proposta da AFFSports, tendo em vista o fornecimento de 

fixadores de redes de baliza, com um custo de 40,59€.  

15. Foi aprovado por unanimidade o orçamento nºLR 20-19, no valor de 275,76€, da Bondiluz, 

referente à instalação elétrica no espaço do Projeto Inovar 3E, no Mercado Municipal. 

16. Foi aprovada por unanimidade a proposta da Sorativol, tendo em vista a aquisição de fatos de 

treino Aronick destinados aos atletas da Escola de Luta Olímpica da Junta de Freguesia, no valor de 

346,25€.  

17. Foi aprovada por unanimidade a proposta de aquisição de tintas – orçamentos nº 02 e 03 da 

empresa A.N. Antunes, no valor de 110,70€ e 166,05€, respetivamente.  

18. Foi aprovada por unanimidade a proposta de colocação de uma chapa no campo de futebol, 

conforme orçamento 4430 da Alumace, no valor de 265,68€.  

19. Foi aprovada por unanimidade a atribuição de um donativo à Ai a Dança – Produção de 

Espetáculos, no valor de 100€, para apoio à realização do Festival Corpo19.  

20. Foi aprovada por unanimidade a receção de um donativo da empresa Pavisempre, 

nomeadamente um rolo de alcatifa, orçamentado em 246€.  

21. Foi ratificada por unanimidade a aquisição de fardamento à Globalfardas, no valor de 159,51€.  
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