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Edital de Deliberação nº34/2019 
 
 
 

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 34/2019, efetuada no dia 30 de outubro de 2019, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº102/2019, para a Abertura de procedimento por 

Ajuste Direto Simplificado para a Aquisição de Serviços de Vigilante, durante o mês de dezembro de 2019.  

Ponto dois – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 103/2019, referente à minuta de contrato a 

celebrar no âmbito do procedimento de Ajuste direto nº6/2019, de concessão e exploração da cafetaria. 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 104/2019, tendo em vista a aquisição de material 

para espaços verdes, na Floricultora Horto do Rossio, com um custo de 45€.  

Ponto quatro -Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº105/2019, tendo em vista a aquisição de material 

para os espaços verdes, na Floricultora Horto do Rossio, com um custo de 89,57€.  

Ponto cinco – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº106/2019, para o fornecimento de refeições no 

valor de 559,35€, aos atletas participantes no Torneio de Luta Livre Olímpica a realizar no dia 09 de novembro, 

no Pavilhão Municipal de Casal de Cambra.  

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº107/2019, para a aquisição de estrados em madeira, 

para montagem de uma estrutura elevada, alternativa ao palco da Junta de Freguesia, à empresa Microprisma, 

no valor de 1497,77€.  

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº108/2019, referente à adjudicação à empresa 

António Macedo Lda, dos serviços de ligação de uma máquina de lavar roupa à rede de esgotos, no edifício da 

Junta de Freguesia, com um custo de 209,10€.  

Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº109/2019, referente à preparação e realização da 

inspeção periódica da viatura Piaggio, a adjudicar à empresa RP Auto, com um custo de 68,01€.  

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº110/2019, tendo em vista a rescisão do contrato de 

aluguer de máquina de água, instalada na Secretaria da Junta de Freguesia, celebrado com a empresa PMS 

Coffee Solutions.  

Ponto dez – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 111/2019, tendo em vista a rescisão do contrato de 

manutenção e assistência aos equipamentos de ar condicionado da Junta de Freguesia, celebrado com a 

Iberofrio.  
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Ponto onze – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 112/2019, para a adjudicação dos serviços de 

monitor desportivo, ao professor Hélder Sousa, na modalidade de defesa pessoal, no âmbito do procedimento 

por ajuste direto simplificado.  

Ponto doze – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 113/2019, para a aquisição de uma máquina de 

pintura, na empresa BCM, com um custo de 429,00€.  

Ponto treze – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 114/2019, para adjudicação do serviço de aluguer 

e Instalação de iluminação de Natal, à empresa Reflexos Festivos, com um custo de 2460,00€.  

Ponto catorze – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 115/2019, para a aquisição do serviço de 

produção de eventos, nomeadamente a animação do Magusto e do Mercado de Natal, a adjudicar à empresa 

Etapas Curiosas, no valor de 891.75€.  

Ponto quinze – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº116/2019, visando a oferta de um troféu 

comemorativo ao Professor da Escola de Luta Olímpica da Junta de Freguesia e à Federação Portuguesa de 

Lutas Amadoras, em reconhecimento do trabalho desenvolvido e do apoio prestado aos atletas.  

Ponto dezasseis – Foi aprovado por unanimidade o pedido de marcação de férias do funcionário Nuno Flores.  

Ponto dezassete – Foram prestadas informações diversas.  
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