
 

 

 
União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem 

 

 
 

EDITAL Nº 3/2022 
 
 

 
 

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 08 de Fevereiro de 
2022, foram tomadas as seguintes deliberações: 
 
 
Proposta nº 18- Apresentada pelo Presidente, relativa à abertura de procedimento por 
Consulta Prévia nº6 para “Aquisição dos serviços de Pinturas e estruturas metálicas 2022”, 
com convite a Hélder Roneberg- Unipessoal, LDA, Carlos Filipe e Morais, Mário Marques, Lda., 
pelo valor de 20.000.00€(vinte mil euros), acrescido de Iva; 
Proposta nº 19- Apresentada pelo Presidente, relativa à abertura de procedimento por 
Consulta Prévia nº 7, para” Aquisição dos serviços de manutenção e reparações eléctricas 
2022”, com convite a  Sergivolt-Unipessoal, Lda; Pedro Guerreiro; Pedro Marques, pelo valor 
de 9.900.00€(nove mil e novecentos euros), acrescido de Iva; 
Proposta nº 20- Apresentada pelo Presidente, relativa ao ajuste directo simplificado nº9 para 
“Aquisição dos serviços de reparações em serralharia-2022”, adjudicado a Joaquim Manuel 
Micaela Barra, até ao valor de 5.000.00€(cinco mil euros), acrescido de Iva; 
Proposta nº 21- Apresentada pelo Presidente, relativa à adjudicação da consulta prévia 
nº3/2022, para “Aquisição de Material de expediente e limpeza -2022”, a Higipower, no valor 
de 9.300.00€ (nove mil e trezentos euros), acrescida de Iva; 
Proposta nº 22- Apresentada pelo Presidente, relativa à adjudicação da consulta prévia 
nº5/Empreitada nº1/2022, para “Manutenção Correctiva de Parques Infantis e Polidesportivos 
2022”, adjudicada à HLL-Construção e Decorações, LDA., pelo valor de 20.000.00€ (vinte mil 
euros), acrescida de Iva; 
Proposta nº 23 - Apresentada pelo Presidente, relativa ao ajuste directo simplificado nº10, 
para “Aquisição de serviços de reparações em matéria de carpintaria”, até ao valor de 
5.000.00€ (cinco mil euros), adjudicado a Nuno Tomé, acrescido de Iva; 
Proposta nº24- Apresentada pelo Presidente, relativo ao apoio financeiro extraordinário no 
âmbito das Eleições Legislativas Janeiro de 2022, à Sociedade Recreativa, Desportiva e Familiar 
de S. João das Lampas, no valor de 500.00€ (quinhentos euros); 
Proposta nº25- Apresentada pelo Presidente, relativo ao apoio financeiro extraordinário no 
âmbito das Eleições Legislativas Janeiro de 2022, à Sociedade Filarmónica União Assaforense, 
no valor de 1.000.00€ (mil euros); 
Proposta nº26- Apresentada pelo Presidente, relativo ao apoio financeiro extraordinário no 
âmbito das Eleições Legislativas Janeiro de 2022, ao Grupo União Recreativo e Desportivo do 
MTBA, no valor de 2.000.00€ (dois mil euros); 
Proposta nº27- Apresentada pelo Presidente, relativo ao apoio financeiro extraordinário no 
âmbito das Eleições Legislativas Janeiro de 2022, à Sociedade União Recreativa e Desportiva 
Fontanelas e Gouveia, no valor de 1.000.00€ (mil euros); 
Proposta nº28- Apresentada pelo Presidente, relativo ao apoio financeiro extraordinário no 
âmbito das Eleições Legislativas Janeiro de 2022, à Sociedade Futebol Clube Odrinhenses, no 
valor de 500.00€ (quinhentos euros); 
Proposta nº29- Apresentada pelo Presidente, relativo ao apoio financeiro extraordinário no 
âmbito das Eleições Legislativas Janeiro de 2022, à Sociedade Recreativa de Santa Susana e 
Pobral, no valor de 500.00€ (quinhentos euros); 
 



 
 
 
 
Proposta nº30- Apresentada pelo Presidente, relativo ao apoio financeiro extraordinário no 
âmbito das Eleições Legislativas Janeiro de 2022, à Associação dos Amigos e Idosos de 
Alvarinhos, no valor de 500.00€ (quinhentos euros); 
 Proposta nº31- Apresentada pelo Presidente, relativo ao apoio financeiro extraordinário no 
âmbito das Eleições Legislativas Janeiro de 2022, à Sociedade Recreativa Progressistas da 
Cabrela, no valor de 500.00€ (quinhentos euros); 
Proposta nº32- Apresentada pelo Presidente, relativo ao apoio financeiro extraordinário no 
âmbito das Eleições Legislativas Janeiro de 2022, à Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio 
Familiar das Lameiras, no valor de 500.00€ (quinhentos euros); 
Proposta nº33- Apresentada pelo Presidente, relativo ao apoio financeiro extraordinário no 
âmbito das Eleições Legislativas Janeiro de 2022, à Sociedade Recreativa e Progresso Vila 
Verde e Ral, no valor de 500.00€ (quinhentos euros); 
Proposta nº34 - Apresentada pelo Presidente, relativo ao apoio financeiro extraordinário no 
âmbito das Eleições Legislativas Janeiro de 2022, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 
São João Degolado de Terrugem, no valor de 1.000.00€ (mil euros); 
Proposta nº35- Apresentada pela secretária e vogal do pelouro de Acção social, Ana Cláudia 
Rolo, relativa aos Apoios Sociais- Pareceres Técnicos nº 12 a 25, no valor de 547.53€ 
(quinhentos e quarenta e sete euros e cinquenta e três cêntimos). 
Proposta nº 36 - Apresentada pelo Presidente, relativa ao ajuste directo simplificado nº11, 
para “Aquisição de serviços de Apoio Jurídico”, pelo valor de 4.400.00€ (quatro mil e 
quatrocentos euros), adjudicado a Lúcia Dias & Luísa Santos- Advogadas, acrescido de Iva. 
 
 
 
 
 
 
Sede da Junta de Freguesia, 08 de Fevereiro de 2022 
 
 
 

O Presidente da Junta 
 

 

  
 


