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mandato 2021-2025 
 

EDITAL 021_D/2022 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO 
 
Vasco André Lopes Alves Veiga Morgado, Presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Município 

de Lisboa, TORNA PÚBLICO que, na reunião extraordinária da Junta de Freguesia de Santo António 

realizada no passado dia 28 de Fevereiro de 2022, foram tomadas as seguintes deliberações:  
 

Proposta nº 248/2022 – adjudicação – serv apoios transversais - aprovada 

Proposta nº 249/2022 – adjudicação – manut. reparação equipamentos sopro e corte - aprovada 

Proposta nº 250/2022 – decisão de contratar – Sensibilização dos agentes económicos - aprovada 

Proposta nº 251/2022 – decisão de contratar – aquisição de material de limpeza - aprovada 
Proposta nº 252/2022 – decisão de contratar – aquisição de computador - aprovada 

Proposta nº 253/2022 – renovação de licenças Adobe_não adjudicação - aprovada 

Proposta nº 254/2022 – Alteração Orçamental permutativa nº 4_22 - aprovada 

Proposta nº 255/2022 – Abertura de procedimento concursal AT DC - aprovada 
Proposta nº 256/2022 – Nomeação Júri procedimento concursal AT DC - aprovada 

Proposta nº 257/2022 – Faseamento utilização met. seleção procedimento concursal AT DC - aprovada 

Proposta nº 258/2022 – decisão de contratar – Produção de vídeos - aprovada 

Proposta nº 259/2022 – adjudicação – Aquisição de mat. escritório e economato - aprovada 
 

Para constar e para os devidos efeitos, publica-se o presente edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados à porta da Sede desta Autarquia e nos demais lugares públicos de estilo.  
 
 

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2022  
 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Santo António, 
 

 
 

Vasco André Lopes Alves Veiga Morgado 


