
 
 

E D I T A L Nº 16 
 

Publicitação das deliberações da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal com 

eficácia externa 

 José Pedro Leitão Ferreira, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Sertã, 
torna público, nos termos do nº 1 do artigo 56º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, que em 
sessão ordinária realizada no dia 3 de dezembro de 2021, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa. 
 
2.0- Proposta para convalidação (Reforma/sanação) do ato de eleição da Mesa da 
Assembleia Municipal, que ocorreu em 14 de outubro de 2021 - Aprovada por maioria. 
2.2- Proposta de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 
plurianuais (para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 
de fevereiro e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho - Proc.º 
2021/100.10.600/4 - Aprovada por maioria. 
2.3- Proposta de emissão de autorização prévia para à assunção de compromissos 
plurianuais – prestação de serviços de elaboração da “ Hemeroteca Digital do concelho da 
Sertã “ – plataforma digital - Proc.º 2021/300.10.005/143 - Aprovada por unanimidade; 
2.4- Proposta de emissão de autorização prévia para à assunção de compromissos 
plurianuais – execução da fatura de fornecimento de água e aquisição de serviços de finishing 
- Proc.º 2021/300.10.005/149 – Aprovada por unanimidade; 
2.5- Proposta de emissão de autorização prévia para à assunção de compromissos 
plurianuais – prestação de serviços para o desenvolvimento de atividades de apoio à família 
em horário pós letivo e nas interrupções letivas de janeiro a julho de 2022 - Proc.º 
2021/300.10.005/145 – Aprovada por unanimidade; 
2.6- Proposta de emissão de autorização prévia para à assunção de compromissos 
plurianuais – aquisição de serviços administrativos para o Julgado de Paz da Sertã - Proc.º 
2021/300.10.005/147 – Aprovada por unanimidade; 
2.7- Proposta de emissão de autorização prévia para à assunção de compromissos 
plurianuais – fornecimento contínuo de 180 000 litros de gasóleo rodoviário a granel aditivado 
- Proc.º 2021/300.10.005/146 - Aprovada por unanimidade; 
2.8- Proposta de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 
plurianuais – Transportes Escolares – Protocolos com as Freguesias/Uniões de Freguesias 
para o quadriénio 2021/2025 - Proc.º 2021/350.10.600/2545 - Aprovada por unanimidade; 
2.9- Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências de Transporte 
de Passageiros na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - Proc.º 2021/300.20.400/32 - 
Aprovada por unanimidade; 
2.10- Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências relativas aos 
Transportes Escolares - Proc.º 2021/150.10.500/22 - Aprovada por unanimidade; 
2.11- Proposta de Restruturação dos Serviços Municipais - Proc.º 2021/150.20.200/1 - 
Aprovada por maioria; 
2.12- Proposta de atribuição de subsídio à União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, 
Nesperal e Palhais - Desenvolvimento do Projeto "Reabilitação e Preservação de fontanários 
públicos"- Proc.º 2021/850.10.003.01/84 - Aprovada por maioria. 
 

Sertã, 6 de dezembro de 2021 
 

O Presidente da Assembleia Municipal  
 

 
 
 
 
 
 

(Prof. Doutor José Pedro Leitão Ferreira) 
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