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Edital de Deliberação nº22/2019 

 
 

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 22/2019, efetuada no dia 10 de julho de 2019, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a Ata nº2 da Comissão de Avaliação: apreciação e 

validação das menções de desempenho relevante e desempenho adequado, dos funcionários.  

Ponto dois – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 1811525 da Foeldeak – Professional Sports 

Equipment, tendo em vista a aquisição de um tapete para a Escola de Luta Olímpica da Junta de 

Freguesia. 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a proposta de instalação de divisória no WC Público da 

Ermida de Santa Marta, adjudicar à empresa Mestria – Compactos Fenólicos, Lda, com um custo de 

1429.70€.  

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a proposta nº121 da empresa LNÁguas, no valor de 

2792,20€, tendo em vista a aquisição de uma Eletrobomba para o Parque Urbano; 

Ponto cinco – Foi aprovado por unanimidade o orçamento da empresa MR Auto nº1/23, no valor de 

602.93€, para reparação da viatura Piaggio.  

Ponto seis – Foi aprovado por unanimidade o orçamento nº 57/19 da empresa Cirac, no valor de 

854.85€, para aquisição de equipamento de ar condicionado, a instalar no gabinete de apoio, na 

Secretaria da Junta de Freguesia.  

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a aquisição de bancos em betão à Somacota, com um 

custo de 792.73€. 

Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a cedência gratuita do salão do Edifício Sócio – Cultural à 

Associação Pirilampo Sábio, no dia 23 de julho.  

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a aquisição das espécies arbustivas, constantes do 

orçamento nº 159 da Floricultora Horto do Rossio, a colocar no jardim das palmeiras.  

Ponto dez – Foi aprovada por unanimidade a proposta de aquisição de produtos alimentares, com 

um custo estimado de 75€, para organização de um beberete na inauguração do monumento, no 

jardim das palmeiras. 
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