
 

 

 
União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem 

 
 

EDITAL Nº 91 
 

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 27 de Julho de 2021, foram tomadas as seguintes deliberações: 
 

 

 

Proposta nº 122 – Apoios Sociais- Pareceres Técnicos nº 121 a 128, no valor de 199.66€ 
(cento e noventa e nove euros e sessenta e seis cêntimos). 
Proposta nº 123- Ajuste Directo Simplificado nº14” Aquisição de licenças Microsoft 365 
e Antivirus Eset Internet Security” pelo valor de 1023.46€ (mil e vinte e três euros e 
quarenta e seis cêntimos) à empresa TSistemas- Sistemas e Soluções; 
Proposta nº 124- Ajuste Directo Simplificado nº15” Aquisição de licença Fortigate 40C 
Av Service” pelo valor de 787.05€ (setecentos e oitenta e sete euros e cinco cêntimos) à 
empresa TSistemas- Sistemas e Soluções; 
Proposta nº 125- Ajuste Directo Simplificado nº16” Aquisição dos serviços de 
assistência informática” pelo valor de 1476.00€(mil quatrocentos e setenta e seis 
euros) à empresa TSistemas- Sistemas e Soluções; 
Proposta nº 126- Ajuste Directo Simplificado nº17” Fornecimento e assentamento de 
três colunas, dois laterais em mármore Estremoz, no Chafariz de Casais de Cabrela” 
pelo valor de 3382.50€ (três mil trezentos e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos) 
à empresa Sousa Duarte. 
Proposta nº 127 – Apoio ao Associativismo- apoio financeiro extraordinário ao Grupo 
União Recreativo e Desportivo do MTBA, no valor de 3.000.00€ (três mil euros); 
Proposta nº 128 – – Apoio ao Associativismo- apoio Financeiro extraordinário ao 
Núcleo Sportinguista de Magoito, no valor de 400.00€ (quatrocentos euros); 
Proposta nº 129 – Apoio ao Associativismo ao Clube Caçadores da Terrugem, no valor 
de 500.00€ (quinhentos euros); 
Proposta nº 130 – Apoio ao Associativismo ao Clube de Caçadores da Assafora- ARCA, 
no valor de 600.00€ (seiscentos euros); 
Proposta nº 131– Apoio ao Associativismo - apoio financeiro extraordinário à 
Sociedade Filarmónica União Assaforense no valor de 3.000.00€ (três mil euros); 
Proposta nº 132 – Apoio ao Associativismo -apoio financeiro extraordinário à 
Sociedade Recreativa Santa Susana e Pobral, no valor de 1.000.00€ (mil euros); 
 

Proposta nº 133 – Apoio ao Associativismo à associação de Bem Estar Social de  
Assafora, Cortesia e Catribana, no valor de 1.000.00€ (mil euros); 
 

 

Proposta nº 134 – Apoio ao Associativismo -apoio financeiro extraordinário à 
Associação de reformados e pensionistas São José de Vila Verde, no valor de 1.500.00€ 
(mil e quinhentos euros); 
 

Proposta nº 135 – Apoio ao Associativismo -apoio financeiro extraordinário ao Centro 
comunitário Lar da Terrugem, no valor de 2.000.00€ (dois mil euros); 
 

 

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

Sede da Junta de Freguesia, 27 de Julho de 2021 
O Presidente da Junta 

 


