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UNIÃO das 
FREGUESIAS de 

SETÚBAL 

E,DIT AL Nº02 
---

(Mandato�20.1112021) 

(SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA-QUADRIÉNIO 2017-2021) 

RUI MANUEL DO ROSÁRIO CANAS, na qualidade de Presidente da Junta de 
Freguesia de União das Freguesias de Setúbal, do Município de Setúbal. --
TORNA PÚBLICO, de acordo com o ponto 2, do artigo 20°, da Lei 75/2013, de 14 
de dezembro que estabelece o regime jurídico das Autarquias Locais, que no 
próximo dia 09 de novembro de 2017, pelas 21 :00 horas, realizar-se-á a Segunda 
Reunião Ordinária do Executivo, na sede da Junta, sita na Rua do Mormugão, nº

40, com a seguinte ordem de trabalhos: 

Período antes da ordem do dia: 
Período da ordem do dia: 

Ponto um - Informações diversas;
Ponto dois - Discussão e votação da ata referente à sessão de 23 de outubro ( ata
nº01); 
Ponto três - Proposta para adjudicação no procedimento de ajuste direto, para
prestação de serviços de limpezé! da Senhora Augusta Maria Mestre da Conceição; 
Ponto quatro - Proposta para adjudicação no procedimento de ajuste direto, para
a prestação de serviços de limpeza da Senhora Brena Lea Marques de Oliveira; 
Ponto cinco - Proposta para abertura de procedimento de ajuste direto, para
prestação de apoio de contabilidade e gestão à União das Freguesias de Setúbal; 
Ponto seis - Proposta para abertura de procedimento de ajuste direto para a

prestação de apoio jurídico à União das Freguesias de Setúbal. 

E PARA CONSTAR, se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume.---------------------------------------

setúbal, 07 de novembro de 2017 
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