
 

 

 
União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem 

 

 

EDITAL Nº 10/2022 
 
 
 

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 12 de Abril de 2022, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

 

Proposta nº 87- Apresentada pelo Presidente, relativa à ratificação do seu Despacho 1/2022, para a 

adjudicação do serviço para o procedimento Concursal, à firma Localgest- Serviços de Contabilidade e 

Gestão, LDA, no valor de 1.700.00€ (mil e setecentos euros), acrescido de IVA; 

Proposta nº 88- Apresentada pelo Presidente, relativa à ratificação do seu Despacho 2/2022, para a 

concessão de tolerância de ponto aos funcionários da UFSJLT, no dia 14 de Abril de 2022 (5ª feira de 

Páscoa); 

Proposta nº. 89- Apresentada pelo Presidente, relativa ao apoio financeiro no âmbito do Programa de 

Apoio ao Associativismo à Comissão de Festas da Vila Velha (Exposições Caninas), no valor de 3.000.00€ 

(três mil euros); 

Proposta nº90 - Apresentada pela secretária e vogal do pelouro de Acção social, Ana Cláudia Rolo, 

relativa aos Apoios Sociais- Pareceres Técnicos nº 54 a 67, no valor de 442.00€ (quatrocentos e quarenta 

e dois euros); 

Proposta nº91- Apresentada pelo Presidente, relativa à abertura de procedimento por Ajuste Directo, 

nº3/2022 para ,” Aquisição de serviços de Serralharia”, com convite a Joaquim Manuel Micaela Barra, no 

valor de 8.000.00€(oito mil euros), acrescido de IVA; 

Proposta nº92- Apresentada pelo Presidente, relativa ao Ajuste Directo Simplificado nº13, para a 

“Aquisição de disco SSD UV4000 240GB SATTAII e licença Windows 10 Pro REFURB PCs”, adjudicado a T 

Sistemas, no valor de 175.00€ (cento e setenta e cinco euros), acrescido de IVA; 

Proposta nº 93- Apresentada pelo Presidente, relativa ao Ajuste Directo Simplificado nº14, para a 

“Aquisição de serviços de assistência técnica”, adjudicado a T Sistemas, no valor de 1.620.00€ (mil 

seiscentos e vinte euros), acrescido de IVA; 

Proposta nº94- Apresentada pelo Presidente, relativa ao apoio financeiro extraordinário no âmbito do 

Programa de apoio ao Associativismo à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sintra, no 

valor de 5.920.00€ (cinco mil novecentos e vinte euros), para aquisição dos Espaldares e máscaras G1; 

Proposta nº 95- Apresentada pelo vogal do pelouro da Cultura, Desporto e Recreio, José Alberto 

Carvalho, relativa ao apoio financeiro extraordinário no âmbito do Programa de apoio ao Associativismo 

ao Clube de Caçadores de Terrugem, no valor de 1.000.00€ (mil euros); 

Proposta nº96- Apresentada pelo Vogal do pelouro da Cultura, Desporto e Recreio, José Alberto 

Carvalho, relativa ao Apoio complementar à Federação Portuguesa Matraquilhos e Futebol de Mesa, 

para apoio aos atletas da nossa Freguesia, a representar a Federação no Campeonato do Mundo, em 

Nantes, no valor de 300.00€ (trezentos euros); 

 

Para constar se publica o presente e outros de igual teor, que serão afixados nos locais de estilo. 

 

Sede da Junta de Freguesia, 12 de Abril de 2022 

 

O Presidente da Junta 

 


