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Edital de Deliberação nº37/2019 
 
 
 

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 37/2019, efetuada no dia 27 de novembro de 2019, 

foram tomadas as seguintes deliberações:  

Ponto um – Foram aprovadas por unanimidade as atas nº30, 35 e 36 de 2019; 

Ponto dois - Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº131/2019 – Abertura de Procedimento por 

Ajuste Direto, Regime Geral, para fornecimento de combustíveis rodoviários em postos de 

abastecimento públicos – Ajuste direto nº 01/2020 – adjudicação e formalidades subsequentes; 

Ponto três - Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 132/2019 – Abertura de Procedimento por 

Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de limpeza – Ajuste Direto nº05/2020; 

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº133/2019 – Abertura de Procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de monitor desportivo – ajuste Direto 

nº03/2020; 

Ponto cinco – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº134/2019 – Abertura de Procedimento 

por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de consultadoria autárquica – Ajuste 

Direto nº04/2020;  

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº135/2019 – Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a aquisição de serviços de assistência técnica e manutenção integral ao 

software Fresoft ERP e Freonline – Ajuste Direto nº 02/2020 – adjudicação e formalidades 

subsequentes; 

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 136/2019 – Abertura de Procedimento por 

Ajuste Direto, Regime Geral – para a aquisição de serviços de vigilância – Ajuste Direto nº06/2020;  

Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº137/2019 - Revogação da decisão de 

aquisição de equipamento de som e iluminação à empresa Sonopro – Meios Técnicos Audiovisuais, 

Lda.; 

Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº138/2019 – Concessão de autorização de 

condução de viatura da Junta de Freguesia; 
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Ponto dez – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº139/2019 – Abertura de procedimento, 

Ajuste direto simplificado – aquisição de serviços de monitor desportivo; 

Ponto onze– Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº140/2019 cessação da prestação de 

serviços contabilísticos pela empresa Segla;  

Ponto doze – Foi aprovada por unanimidade a 7ª alteração orçamental de 2019; 

Ponto treze – Foi aprovado por unanimidade o abate de bens registados no Património com os 

números 15, 48, 109, 138, 229, 344, 345, 430, 452, 453, 454, 455, 462, 465, 466, 467, 468, 551, 722, 

835, 1096 e 1153. 

Ponto catorze – Foram prestadas informações diversas.  
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