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HÉLIO ANTÓNIO MAGALHÃES GONÇALVES DOS SANTOS, PRESIDENTE DA JUNTA 

DE FREGUESIA DE BUCELAS, AO ABRIGO DO DISPOSTO NO Nº 1 DO ARTIGO 56º 

DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO, FAZ PÚBLICO QUE NA 5ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE BUCELAS, REALIZADA EM 29/12/2021, 

FORAM APROVADOS OS SEGUINTES ASSUNTOS: 

 

 

 

Ponto 1 - Aprovação da ata da 4ª reunião ordinária realizada em 15/12/2021; 

deliberado aprovar, por unanimidade. 

 

Ponto 2 - Certificados de Atestados passados de 15 a 28 de dezembro de 2021; 

tomar conhecimento.  

 

Ponto 3 - Informação Interna nº 092 - Ratificação das notas de pagamento 

emitidas entre 15 e 28 de dezembro 2021. 

 

Ponto 4 - Informação Interna nº 093 - Alteração Orçamental nº 018; 

--De harmonia com o disposto em 8.3.1.5. do Decreto de Lei 54-A/99 de 22 de 

fevereiro” Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais” e com a 

alínea b) do nº 1 do Artº nº 16 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, deliberado 

por unanimidade, proceder à alteração orçamental, no valor de 947,50 euros. 

 

Ponto 5 - Proposta de deliberação nº 021 – Pagamento de fatura à empresa 

Luís Alberto Martins de Figueiredo SA, referente à aquisição de atrelado para 

transporte das máquinas da autarquia, conforme adjudicação aprovada em 

reunião de Executivo de 13/07/2021; deliberado por unanimidade, proceder 

ao pagamento da fatura nº FT AA/3445, no valor de 5.860,09 euros, com Iva 

incluído. 

 

Ponto 6 - Proposta de deliberação nº 022 – Pagamento de fatura à empresa 

EuroSebastião Lda, referente á empreitada para o futuro arquivo da Junta de 

Freguesia, na Rua António Gonçalves dos Santos, conforme adjudicação 
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deliberada em reunião de Executivo de 10/08/2021; deliberado por 

unanimidade, proceder ao pagamento da fatura FAC A/1721, no valor de 

21.122,74 euros, Iva incluído; 

 

Ponto 7 - Proposta de deliberação nº 023 – Aquisição de serviços de 

advocacia, em regime de avença; deliberado por unanimidade, aceitar a 

proposta de Joaquim Manuel Cardoso dos Santos, pelo período de um ano, 

pelo valor de 7.200,00 euros anuais e o valor mensal de 600,00 euros, acrescido 

de Iva à taxa em vigor. 

 

Ponto 8 - Proposta de deliberação nº 024 – Aquisição de serviços de 

Consultoria contabilística e financeira para o ano de 2022. Enviados convites à 

Quintelconta, que declinou o convite, e à LocalGest Lda – Serviços de 

Contabilidade e Gestão; deliberado por unanimidade, adjudicar à empresa 

LocalGest Lda. pelo período de 12 meses, pelo valor global de 4.800,00 euros, 

valor mensal de 400,00 euros, acrescido de Iva à taxa em vigor. 

 

Ponto 9 - Proposta de deliberação nº 025 – Aquisição de serviços de assistência 

técnica informática para o ano de 2022; deliberado por unanimidade, 

adjudicar à empresa Gestisoft Lda, pelo valor anual de 3.600,00 euros e o 

mensal de 300,00 euros, acrescidos de Iva à taxa legal em vigor. 

 

Ponto 10 – Proposta de deliberação nº 026 – Aquisição de serviços de limpeza 

do edifício sede da Junta de Freguesia, Auditório, Casa Mortuária e Sanitários 

da Freguesia para o ano de 2022; deliberado por unanimidade, adjudicar à 

empresa O Brilho do Oeste pelo valor anual de 18.000,00 euros e o valor 

mensal de 1.500,00 euros, isentos de Iva. 

 

Ponto 11 – Proposta de deliberação nº 027 – Aquisição de serviços para 

recolha de monos; deliberado por unanimidade, adjudicar a Alexandre José 

Rodrigues Ferreira pelo valor mensal de 705 euros, isentos de Iva; 
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Ponto 12 – Proposta de deliberação nº 028 – Aquisição de serviços de 

consultoria e apoio a obras e trabalhos a realizar pela Junta de Freguesia; 

deliberado por unanimidade, adjudicar a Eduardo Carlos Parreira da 

Conceição pelo valor mensal de 705 euros, isentos de Iva. 

 

Ponto 13 – Proposta de deliberação nº 029 – Tabela de Taxas e Licenças para o 

ano de 2022; deliberado por unanimidade, manter os valores das taxas e 

licenças praticados em 2021, atendendo à situação económica e social que o 

país atravessa, fruto da pandemia Covid 19. 

 

Ponto 14 – Proposta de deliberação nº 030 – Encerramento do Mercado 

Paroquial de Bucelas após o Natal e Ano Novo; deliberado por unanimidade, 

a Encerrar o Mercado Paroquial nos dias 26/12/2021 e 02/01/2022. 

 

Ponto 15 – Proposta de deliberação nº 031 - Calendário das reuniões públicas 

do Órgão Executivo para o ano de 2022; deliberado, por unanimidade, 

aprovar. 

 

 

Bucelas, 29 de dezembro de 2021 

 

O Presidente da Freguesia de Bucelas 

 

 

Hélio António Magalhães Gonçalves dos Santos 
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