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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE JANEIRO DE 2017 
N.º 2/2017 

 

ORDEM DO DIA 

(artigo 53.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) 

 

1. Deliberar, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos sobre o pedido de 

parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços na área da Contratação 

Pública– Ajuste Direto;  

2. Deliberar, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos sobre o pedido de 

parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços de serviços em regime de 

avença – Medicina Veterinária – Ajuste Direto; 

3. Deliberar, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos sobre o pedido de 

parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços em regime de avença – 

Advocacia– Ajuste Direto;  

4. Deliberar, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos sobre o pedido de 

parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços em regime de avença  na 

área de Arquitetura – Ajuste Direto; 

5. Deliberar, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos sobre o pedido de 

parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de Apoio Técnico na área da 

Gestão de Recursos Humano – Ajuste Direto s;  

6. Deliberar, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos sobre o pedido de 

parecer prévio vinculativo para a contratação de em regime de avença – Assuntos 

Culturais – Ajuste Direto ;  

7. Deliberar, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos sobre o pedido de 

parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços em regime de avença – 

Educação Ambiental – Ajuste Direto;  

8. Deliberar, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos sobre o pedido de 

parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços em regime de avença – 



 
 
 
 
 

 

Fotografia e Design Gráfico – Ajuste direto;  

9. Deliberar, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos sobre o pedido de 

parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços em regime de avença – 

Assessoria em Comunicação – Ajuste Direto; 

10. Deliberar, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos sobre o pedido de 

parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços profissionais de 

consultoria financeira ao Município do Porto Santo em regime de avença - 

Gabinete de desenvolvimento Económico Local (GADL) – Ajuste Direto; 

11. Deliberar, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos sobre o pedido de 

parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços em regime de avença – 

Coordenador Municipal da Proteção Civil – Ajuste Direto; 

12. Deliberar, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos sobre o pedido de 

parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços de serviços em regime de 

avença – Apoio à Proteção Civil – Ajuste Direto; 

13. Deliberar, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos sobre o pedido de 

parecer prévio vinculativo para a contratação em regime de avença - Manutenção das 

aplicações informáticas do Município  – Ajuste Direto Simplificado 

14. Deliberar sobre a prorrogação excecional da duração da mobilidade interna 

intercarreiras ou intercategorias até 31 de dezembro de 2017 - Clemente Jesus 

Vasconcelos, Francisco Duarte Mendonça, José Emídio da Paixão Dias e Marcelo 

José Melim Góis Mendonça. 

  

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, em 11 de janeiro de 2017 
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Filipe Emanuel Menezes de Oliveira 

 


