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Manuel Joaquim de Oliveira Faria Bolieiro, Presidente da União 

das Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, do 
Município de Salvaterra de Magos: 

Torna público, e em cumprimento do artº 56º, da Lei nº 75/2013, 
de 12 de Setembro, a Junta de Freguesia de Salvaterra de Magos e Foros 
de Salvaterra, que em reunião ordinária de 09 de Janeiro de 2019, 
tomou as seguintes deliberações, cujo texto foi aprovado em minuta, 
destinadas a terem eficácia externa: -------------------------------------------- 

 
DELIBERAÇÕES 

 
II. Período da Ordem do Dia: 
 
Ponto Um: Aprovação da Ata nº 28-2018, da reunião de Junta de 17-12-
2018 – Para Deliberação: -------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: Submetida à votação a ata nº 28/2018 de 17-12-
2018, a mesma foi aprovada por unanimidade.------------------------------- 
 
Ponto Dois: Cemitério de Salvaterra de Magos – Requerimento de Licença 
para Obras em Sepultura Perpétua – Requerente Ana Maria Batista 
Cabaço Morais – Para Deliberação: --------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: Ponderado circunstancialmente o assunto, foi 
deliberado por unanimidade deferir o respetivo pedido. –---------------- 
 
Ponto Três: 18ª Alteração ao Orçamento da Despesa – Para 
Conhecimento: --------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento da 18ª alteração 
ao orçamento da despesa e aprovou por unanimidade. ------------------ 
 
Ponto Quatro: 19ª Alteração ao Orçamento da Despesa e 12ª ao PPA – 
Para Conhecimento: --------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento da 19ª alteração 
ao Orçamento da Despesa, 12ª ao PPA e aprovou por unanimidade. - 
 
Ponto Cinco: Análise e Apreciação dos Documentos Contabilísticos 
Referente ao Mês de Dezembro – Para Conhecimento: ---------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Foram apresentados os mapas respetivos, que foram 
analisados e apreciados pelo executivo que tomou conhecimento e 
aprovou por unanimidade e ficam anexos a esta ata. ---------------------- 
 
Ponto Seis: Fornecimento de Gasóleo Rodoviário para o Ano de 2019 – 
Para Deliberação: ------------------------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO: De acordo com a informação a Assistente Técnica, 
Maria Emília, a única empresa que apresentou valores para o 
fornecimento de gasóleo rodoviário foi a empresa Alves e Bandeira – 
(Petroibérica), face ao exposto foi deliberado por unanimidade 
adjudicar a esta empresa o fornecimento de gasóleo para o ano de 
2019.-----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ponto Sete: Conservação e Manutenção de Jardins na Freguesia para o 
ano de 2019 - Para Deliberação: ------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO: De acordo com a informação a Assistente Técnica, 
Maria Emília, das três empresas contatadas, só uma empresa é que 
apresentou valores para a Conservação e Manutenção de Jardins na 
Freguesia para o ano de 2019, que foi a Jardiforos Unipessoal, Lda., 
face ao exposto foi deliberado por unanimidade adjudicar a esta 
empresa a Conservação e Manutenção de Jardins na Freguesia para 
o ano de 2019, pelo valor de 415,00€+IVA / Mês. -------------------------- 
 
Ponto Oito: Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança para o ano de 
2019 - Para Deliberação: --------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: De acordo com a informação a Assistente Técnica, 
Maria Emília, das três empresas contatadas, duas apresentaram 
valores para a Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança para o ano 
de 2019, respetivamente, a empresa Mesetrab, Medimarco. Após 
análise dos mesmos, a empresa que melhor preço apresentou foi a 
Medimarco, face ao exposto foi deliberado por unanimidade 
adjudicar os serviços de Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança 
para o ano de 2019, pelo valor de 20,00€/ cada trabalhador e 
100,00€ nos Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho, valor 
anual. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ponto Nove: Fornecimento referente a Materiais de Construção para 
Obras na Freguesia para o ano de 2019 - Para Deliberação: --------------- 



 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA 

 

Edital 58/2019 - Publicidade das Deliberações 

3 
 

DELIBERAÇÃO: De acordo com a informação a Assistente Técnica, 
Maria Emília, das duas empresas contatadas, só uma empresa que 
apresentou valores unitários para a aquisição de Materiais de 
Construção para Obras na Freguesia, que foi a Bracot- Comércio de 
Materiais de Construção, face ao exposto foi deliberado por 
unanimidade adquirir todos os materiais necessários à empresa 
Bracot- Comércio de Materiais de Construção. ------------------------------ 
 
Ponto Dez: Gestão de Conteúdos do Site e do Facebook para o ano de 
2019 - Para Deliberação: --------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: De acordo com a informação a Assistente Técnica, 
Maria Emília, das três empresas contatadas, duas apresentaram 
valores referente à Gestão de Conteúdos do Site e do Facebook para 
o ano de 2019, respetivamente, a empresa CIBEN e BomSite. Após 
análise dos mesmos, a empresa que melhor preço apresentou foi a 
BomSite, face ao exposto foi deliberado por unanimidade adjudicar 
os serviços de Gestão de Conteúdos do Site e do Facebook para o ano 
de 2019 à empresa BomSite pelo valor de 225,00€ + IVA / Trimestre. 
 
 

Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, 24 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Junta 
 

(Manuel Joaquim de Oliveira Faria Bolieiro) 
 
 
 


