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Edital de Deliberação nº33/2019 
 
 
 

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 33/2019, efetuada no dia 16 de outubro de 2019, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foram aprovadas por unanimidade as atas nº 31 e 32 de 2019.  

Ponto dois – Foi aprovada por unanimidade a 2ª Revisão Orçamental de 2019. 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a abertura de procedimento por ajuste direto simplificado para a 

aquisição de serviços de Monitor Desportivo.  

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 97/2019 – Ajuste direto simplificado, para a 

aquisição de bancos em betão à empresa Somacota, com um custo de 1.189,10€.  

Ponto cinco - Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 98/2019 – Ajuste direto simplificado, para a 

aquisição de tijolos à empresa Barata & Matias, no valor de 30,75€.  

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 99/2019 – Ajuste direto simplificado, para reparação 

de um computador, da sala dos Vogais da Junta de Freguesia, a adjudicar à empresa PC Pronto, com um custo 

de 49,08€.  

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 100/2019 – Ajuste Direto simplificado, para 

aquisição de pedras em granito à empresa Eduardo Botelho – Rochas Ornamentais Unipessoal, Lda., no valor 

de 369,00€. 

Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 101/2019 – Ajuste Direto nº6/2019, para concessão 

e exploração da cafetaria, referente à alteração do horário de funcionamento, que será das 08h00 ás 22h00. 

Ponto nove – Foi aprovada a Minuta de Parecer acerca da transferência de competências dos municípios para 

as freguesias: manutenção das competências no âmbito do município.  

Ponto dez – Foram prestadas informações diversas.  
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