
 

 

 
União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem 

 

EDITAL Nº 15/2022 
 
 
 

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 14 de Junho de 2022, foram tomadas as 

seguintes deliberações: 

 

 

Proposta nº. 115- Apresentada pelo Presidente, relativa à ratificação do despacho nº 6/2022, para 

aquisição de troféu para o concurso de Pesca da ARCA-Associação Recreativa caçadores da Assafora, no 

valor de 200.00€ (duzentos euros); 

Proposta nº. 116- Apresentada pelo Presidente, relativa à ratificação do despacho nº 5/2022, para 

criação do Pelouro da Juventude; 

Proposta nº. 117-Apresentada pelo Presidente, relativa ao apoio financeiro no âmbito do Programa de 

apoio ao Associativismo à União Desportiva e Cultural de Nafarros, no valor de 1.500.00€ (mil e 

quinhentos euros), para 60ª edição do Circuito de Ciclismo; 

Proposta nº. 118- Apresentada pelo Presidente, para abertura de procedimento por Consulta Prévia 

nº9/ empreitada nº3, para “Construção de Jardins”, com convite a A.B.Alves -Sociedade de 

pavimentações e arruamentos, Lda; Levy Decór; H.L.L-Construções e decorações, no valor de 

11.800.00€(onze mil e oitocentos euros), acrescido de IVA; 

Proposta nº. 119- Apresentada pela secretária e vogal do pelouro de Acção social, Ana Cláudia Rolo, 

relativa aos Apoios Sociais- Pareceres Técnicos nº 100 a 109, no valor de 427.38€ (quatrocentos e vinte e 

sete euros e trinta e oito cêntimos); 

Proposta nº. 120- Apresentada pelo Presidente, relativa à redução em 50% do volume da rega dos 
espaços públicos ajardinados; 
Proposta nº. 121- Apresentada pelo Presidente, relativa ao apoio financeiro à Fábrica da Igreja de São 

João Baptista das Lampas, para comparticipação nas despesas com as festividades em honra de São João 

das Lampas, no valor de 500.00€(quinhentos euros); 

Proposta nº. 122- Apresentada pelo Presidente, relativa ao Ajuste Directo Simplificado nº17 para 

“Aquisição de módulo de impressão de etiquetas de inventário, adjudicado a Fresoft, no valor de 

100.00€(cem euros), acrescido de IVA 

Proposta nº. 123 - Apresentada pelo Presidente, relativa ao ajuste Directo nº4, para “Aquisição de 

serviços de recolha de monos”, com convite a João Miguel Duarte Vieira, no valor de 3.000.00€(três mil 

euros); 

 

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

 

 

Sede da Junta de Freguesia, 14 de Junho de 2022 

 

 

O Presidente da Junta 

 

 


