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mandato 2021-2025 
 
 

EDITAL 072_D/2023 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 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 ordinária da Junta de Freguesia de 

Santo António realizada no dia 6 de Fevereiro de 2023, foram tomadas as seguintes 

deliberações:  

 

Proposta nº 670/2023 – criação da unidade local de Proteção Civil - aprovada 

Proposta nº 671/2023 – decisão de contratar – produção de vídeos - aprovada 

Proposta nº 672/2023 – adjudicação – manutenção anual veículo elétrico MEGA - aprovada 

Proposta nº 673/2023 – decisão de contratar – aquisição de carne CSLA – aprovada - aprovada 

Proposta nº 674/2023 – decisão de contratar – aquisição de produtos Mercearia Social - aprovada 

Proposta nº 675/2023 – decisão de contratar – reestruturação rede comunicações CPCJ - aprovada 

Proposta nº 676/2023 – decisão de contratar – som e luz para eventos - aprovada 

Proposta nº 677/2023 – adjudicação – manutenção equipamentos sopro DIU - aprovada 

Proposta nº 678/2023 – decisão de contratar – gestão prevenção do controlo de pragas - aprovada 

Proposta nº 679/2023 – decisão de contratar – manutenção da varredora - aprovada 

Proposta nº 680/2023 – adjudicação – aquisição combustíveis frota’23 - aprovada 

Proposta nº 681/2023 – adjudicação – reforço apoio à população sénior - aprovada 

Proposta nº 682/2023 – Apoio Social – pagamento de fatura da água - aprovada 

Proposta nº 683/2023 – Apoio Social – pagamento de faturas de água e luz - aprovada 

Proposta nº 684/2023 – Protocolo com UAL_CEU - aprovada 
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Proposta nº 685/2023 – cessação de mobilidade de funcionário - aprovada 

Proposta nº 686/2023 – adjudicação – contadora de histórias - aprovada 

Proposta nº 687/2023 – adjudicação – apoio proc. dados, património, integr. registos - aprovada 

Proposta nº 688/2023 – adjudicação – reforço subunidade Ação Social – aprovada1 

Proposta nº 689/2023 – decisão de contratar – manut. consumíveis aspirador ALISIOS - aprovada 

Proposta nº 690/2022 – adjudicação – reforço subunidade Ação Social - 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, 6 de Fevereiro de 2023  

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Santo António, 

 

 

Vasco André Lopes Alves Veiga Morgado 


