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Edital de Deliberação nº32/2019 
 
 
 

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 32/2019, efetuada no dia 02 de outubro de 2019, 

foram tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foram aprovadas por unanimidade as atas número 24 e 25 de 2019. 

Ponto dois – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 83/2019 – Aquisição de espécies 

arbustivas/ arbóreas, à Floricultora Horto do Rossio, no valor de 265,00€. 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 84/2019 – Instalação elétrica em 

arrecadação desportiva, situada no Edifício Sócio Cultural, a executar pela empresa Bondiluz, com um 

custo de 154,98€. 

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 85/2019 – Requalificação de espaço 

público – Serra da Helena, a adjudicar à empresa A. B. Alves Lda, com um custo de 2557,78€. 

Ponto cinco – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº89/2019 – Requisição de serviço de 

avaliação psicológica no âmbito de procedimento concursal, à psicóloga Ana Batista Oliveira, com um 

custo de 100,00€. 

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº91/2019 – Aquisição de porta paletes, à 

empresa Chave Vertical, com um custo de 318,57€. 

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº92/2019 – Procedimento por ajuste direto, 

regime geral (critério material), para concessão de exploração de cafetaria – ajuste direto nº 06/2019 

– adjudicação e formalidades subsequentes. Foi deliberada a adjudicação da exploração da cafetaria 

a Marisa Ruivo Lourenço Ferreira.  

Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 93/2019 – Celebração de Contrato 

Interadministrativo de colaboração entre o Município e a Junta de Freguesia de Casal de Cambra – 

Parque Intergeracional de Casal de Cambra.  

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 94/2019 – Formação em higiene e 

segurança no trabalho, a adjudicar à K-Med Europa Lda., com um custo de 350,00€.  
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Ponto dez – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 95/2019 – Revisão da viatura Piaggio 

Porter, a adjudicar à empresa RP Auto, com um custo de 119,31€. 

 

 

Casal de Cambra, 07 de outubro de 2019 

 

____________________________________ 

Mário Santos 

(Presidente) 


