
 

 

 
União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem 

 

 
 

EDITAL Nº A-9 
 
 

 
 

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 28 de Dezembro de 2021, foram tomadas as seguintes deliberações: 
 

 
 
 
 

Proposta nº A-49- Mapa das Reuniões de Executivo para 2022; 
Proposta nº A-50- Apoios Sociais- Pareceres Técnicos A-31 a a-35, no valor de 119.03€ 
(cento e dezanove euros e três cêntimos), apresentada pela secretária e vogal do 
pelouro de Acção social Ana Cláudia Rolo; 
Proposta nº A-51- Ajuste Directo Simplificado nº1/2022, para “Aquisição dos Serviços 
de Recolha de monos e limpeza da zona envolvente aos caixotes”, adjudicado a João 
Miguel Duarte Vieira, pelo período de 6 meses no valor de 4.500.00€ (quatro mil e 
quinhentos euros); 
Proposta nºA-52- Ajuste Directo Simplificado nº2/2022, para a “Aquisição dos serviços 
de reparações em estores das escolas”, adjudicado a Fernanda Nogueira, até ao valor 
de 5.000.00€ (cinco mil euros), acrescido de Iva; 
Proposta nºA-53- Ajuste Directo Simplificado nº3/2022, para “Aquisição dos serviços 
de manutenção e reparação em caixilharias de alumínios nas escolas”, adjudicado a 
Artur Veríssimo, até ao valor de 5.000.00€ (cinco mil euros), acrescido de Iva; 
 Proposta nº A-54- Ajuste Directo Simplificado nº 4/2022, para “Aquisição dos serviços 
de reparação de viaturas automóveis”, adjudicado a Palricar, até ao valor de 5.000.00€ 
(cinco mil euros), acrescido de Iva; 
Proposta nº A-55- Ajuste Directo Simplificado nº5/2022, para “Aquisição dos serviços 
de fornecimento de combustíveis-”, adjudicado a Petrogal, até ao valor de 5.000.00€ 
(cinco mil euros), acrescido de Iva; 
Proposta nº A-56 - Ajuste Directo Simplificado nº6/2022, para “Aquisição dos serviços 
de fornecimento de combustíveis”, adjudicado a Repsol, até ao valor de 5.000.00€ 
(cinco mil euros), acrescido de Iva; 
Proposta nº A-57- - Ajuste Directo Simplificado nº7/2022, para “Aquisição dos serviços 
de limpeza de WC públicas e apoio à feira”, adjudicado a Maria do Carmo Soares, pelo 
valor de 2.400.00€ (dois mil e quatrocentos euros); 
Proposta nº A-58- - Ajuste Directo nº1/2022, para “Aquisição material escolar”, com 
convite a Arti-Sintra, até ao valor de 6.500.00€ (seis mil e quinhentos euros), acrescido 
de Iva; 

Proposta nº A-59-- Ajuste Directo nº2/2022, para “Aquisição dos serviços de segurança 
na feira”, com convite à Cosmos, até ao valor de 6.000.00€ (seis mil euros), acrescido 
de Iva  

Proposta nº A-60- Consulta Prévia nº 1/2022- Abertura de procedimento “Aquisição 
dos serviços de Consultadoria Autárquica”, com convite a Atal-Apoio Técnico ás 
autarquias locais, Unipessoal, Lda.; Localgest- serviços de contabilidade e gestão, 
Unipessoal,Lda;  Exapremium- Contabilidade e Gestão, Lda, pelo valor de 9.600.00€( 
nove mil e seiscentos euros), acrescido de Iva;  



 
 
 
Proposta nº A-61- Consulta Prévia nº 2/2022- Abertura de procedimento “Aquisição 
dos serviços de Desmatação de Fevereiro a Setembro de 2022”, com convite a Somove- 
Construções, Lda.; Resumo Catita, Agricultura e Jardinagem Unipessoal, LDA, A.J. 
Manata-Jardins, Lda., pelo valor de 74.990.00€( setenta e quatro mil e novecentos e 
noventa euros), acrescido de Iva;  

 
 
 
 
 
 

Para que conste se publica o presente para ser afixado nos locais de estilo. 
 
 
 
 

Sede da Junta de Freguesia, 28 de Dezembro de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Junta 
 
 
 

 

 


