
 

 

 
União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem 

 

 

EDITAL Nº 2/2022 
 

 
 

Guilherme Joaquim Coimbra Ponce de Leão, Presidente da Junta da União das Freguesias de 
S. João das Lampas e Terrugem, em cumprimento do que determina o nº 1 do Artº 56 da Lei 
75/2013, de 12 de Setembro, torna público que, na reunião ordinária, de 25 de Janeiro de 
2022, foram tomadas as seguintes deliberações: 
 
 
Proposta nº 11- Apresentada pelo Presidente, relativa Adjudicação da Consulta prévia nº2 
para “Aquisição dos serviços de desmatação de Fevereiro a Setembro de 2022”, adjudicado a 
Resumo Catita, Agricultura e Jardinagem Unipessoal,Lda., pelo valor de 73.600.00€( setenta e 
três mil e seiscentos euros), acrescido de Iva; 
Proposta nº 12- Apresentada pelo Presidente, relativa ao Ajuste Directo Simplificado nº8, 
para” Aquisição dos serviços de manutenção preventiva em parques infantis e 
polidesportivos”, adjudicado a HLL-Construções e decoração, pelo valor de 4.995.00€(quatro 
mil novecentos e noventa e cinco euros), acrescido de Iva; 
Proposta nº 13- Apresentada pelo Presidente, relativa Adjudicação da Consulta prévia nº4 
para “Aquisição dos serviços de Manutenção e conservação de espaços públicos e ajardinados-
2022”, adjudicado a Melianthus,Lda., pelo valor de 74.250.00€( setenta e quatro mil e 
duzentos e cinquenta euros), acrescido de Iva; 
Proposta nº 14- Apresentada pelo Presidente, relativa à Abertura de procedimento por 
consulta prévia nº5/2022 para empreitada nº1/2022, para “Manutenção correctiva de parques 
infantis e polidesportivos na União de Freguesias São João das Lampas e Terrugem-2022”, com 
convite a HLL- construções e decoração; Levy Décor e A.B. Alves -Sociedade de Pavimentações 
e Arruamentos, Lda.-, no valor de 20.000.00€(vinte mil euros), acrescida de Iva; 
Proposta nº 15- Apresentada pela secretária e vogal do pelouro de Acção social, Ana Cláudia 
Rolo, relativa aos Apoios Sociais- Pareceres Técnicos nº 9 a 11, no valor de 77,61€ (setenta e 
sete euros e sessenta e um cêntimos).  
Proposta nº 16 - Apresentada pelo Presidente, relativa ao apoio financeiro de 500,00€ 
(quinhentos euros), à Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, que se ocupa com o 
combate à doença da Lepra.  
Proposta nº17- Apresentada pelo Presidente, relativa à 1ª alteração orçamental. 
Para que conste se publica o presente para ser afixado nos locais de estilo. 
 
 
Sede da Junta de Freguesia, 25 de Janeiro de 2022 
 
 
 

O Presidente da Junta 
 

 

 


