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Edital de Deliberação nº19/2019 
 

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 19/2019, efetuada no dia 12 de junho de 2019, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº46/2019 – Abertura de Procedimento por 

Ajuste Direto nº 05/2009, tendo em vista a aquisição de Serviços de Produção das Festas da Vila.  

Ponto dois – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 47/2019, relativa ao Projeto “Férias em 

Ação” e aos critérios de comparticipação dos participantes referenciados pelo Projeto Inovar 3E.  

Ponto três – Foi revogada por unanimidade a adjudicação do serviço de organização do Mercado das 

Regiões à empresa Etapas Curiosas.  

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a adjudicação dos trabalhos de construção de 

caldeiras na Rua Afonso Costa, nos termos do orçamento nº01/2019 da empresa A. B. Alves, com um 

custo de 588,00€.  

Ponto cinco – Foi aprovado por unanimidade o Orçamento nº02/2019 da empresa A. B. Alves, no 

valor de 2157.71€, tendo em vista a construção do pavimento do espaço destinado à colocação de 

um monumento no jardim das palmeiras.  

Ponto seis – Foi recusado por unanimidade o orçamento apresentado pela empresa Confortágua, 

referente à instalação de canalizações para abastecimento de água no Parque Urbano, tendo sido 

decidido proceder à sua renegociação.  

Ponto sete – Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº 11451/2019 da Sintimex, no valor de 

61.38€, para aquisição de luvas de proteção destinadas às equipas de trabalho que atuam no espaço 

público.  

Ponto oito – Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº 006 da empresa António Nogueira 

Antunes, no valor de 153.75€, relativo ao fornecimento de tintas para a requalificação do espaço 

público.  

Ponto nove – Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº99/2019 da empresa Pedro & Paulo, no 

valor de 116.50€, referente ao fornecimento de material para obras e reparações diversas.  

Ponto dez – Foi aprovada por unanimidade a reparação de uma avaria no autocarro da Junta de 

Freguesia, conforme o orçamento nº1/1762 da empresa Fernando Mendes Balão, Lda, no valor de 

155.90€.  
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Ponto onze – Foram aprovados por unanimidade os Autos de Abate dos bens inventariados 7432, 

1190, 1192, 1196, 1197, 3387, 3392, 3389, 2916, 4535, 4534, 4536, 3391 e 3388. 

Ponto doze – Foi aprovada por unanimidade a correção da Proposta nº199/2019 da Alartec e do 

respetivo processo de adjudicação do serviço de assistência à central de alarmes de intrusão, 

decorrente da instalação de um novo sistema de alarmes, implicando um acréscimo de custos no ano 

2019, de 34.09€.  
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