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Edital de Deliberação nº39/2019 
 
 
 

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 39/2019, efetuada no dia 11 de dezembro de 2019, 

foram tomadas as seguintes deliberações:  

 

Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a ata nº37 de 2019.  

Ponto dois – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº145/2019 - Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Monitor Desportivo – Ajuste Direto N.º 

03/2020 - Adjudicação e formalidades subsequentes. 

Ponto três – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº146/2019 - Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Vigilância – Ajuste Direto N.º 06/2020 - Adjudicação e 

formalidades subsequentes. 

Ponto quatro – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 147/2019 - Procedimento por Ajuste 

Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Consultadoria Autárquica – Ajuste Direto N.º 

04/2020 – Adjudicação e formalidades subsequentes. 

Ponto cinco – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº148/2019 – Academia de Futebol 

Pirilampo Sábio. 

Ponto seis – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 149/2019 - Anulação do procedimento por 

Ajuste Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Serviços de Limpeza – Ajuste Direto N.º05/2020, 

devido a ausência de resposta da entidade convidada. 

Ponto sete – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 150/2019 – ratificação da atribuição de 

apoio a utente do Gabinete de Ação Social, no valor de 17,54€. 

Ponto oito – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 151/2019 - Reparação de viatura Ford 

Fiesta, danificada por trabalhos na via pública, aquando da recolha de monos, com um custo de 

61,56€. 
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Ponto nove – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº 152/2019 - Reparação de viatura Citroen 

C3, danificada por trabalhos na via pública, aquando da realização de podas de árvores, com um 

custo de 250,00€ acrescidos de IVA. 

Ponto dez – Foi aprovada o por unanimidade a Proposta nº153/2019 – adjudicação de seguro de 

acidentes de trabalho à Zurich, com um prémio de 3230,81€. 

Ponto onze – Foi aprovada por unanimidade a Proposta nº154/2019 - adjudicação de seguro da 

viatura Toyota Dyna (32-50-UQ) à Tranquilidade, com um prémio de 324,16€. 

Ponto doze - Discussão e votação da Proposta nº155/2019 - adjudicação de seguro do armazém da 

Junta de Freguesia, sito na Av. do Brasil, à Allianz, com um prémio de 301,61€. 

Ponto treze – Foram prestadas informações diversas.  
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