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mandato 2021-2025 
 
 

EDITAL 077_D/2023 
 
 

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 dia 13 de Março de 2023, foram tomadas as seguintes 

deliberações:  

Proposta nº 742/2023 – adjudicação – produção magazines e agenda BACS - aprovada 
Proposta nº 743/2023 – decisão de contratar – reforço subunidade AS - aprovada 
Proposta nº 744/2023 – decisão de contratar – reforço subunidade AS - aprovada 
Proposta nº 745/2023 – abate de bens de inventário - aprovada 
Proposta nº 746/2023 – dec. contratar – aloj. website FSA, backup CPCJ e EJ - aprovada  
Proposta nº 747/2023 – decisão de contratar – reforço subunidade AS_FAROL - aprovada 
Proposta nº 748/2023 – decisão de contratar – reforço subunidade AS_FAROL - aprovada 
Proposta nº 749/2023 – adjudicação – aquis. equipamento UL proteção civil - aprovada 
Proposta nº 750/2023 – decisão de contratar – serviço AT impressoras - aprovada 
Proposta nº 751/2023 – adjudicação – som e luz para eventos - aprovada 
Proposta nº 752/2023 – adjudicação – conector inbound - aprovada 
Proposta nº 753/2023 – apoio social – pag. renda. luz, próteses - aprovada 
Proposta nº 754/2023 – alteração orçamental permutativa 03_23 - 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, 13 de Março de 2023  
 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Santo António, 

 
 

Vasco André Lopes Alves Veiga Morgado 


