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João da Silva Florindo, Presidente da Junta de Freguesia da União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, ao abrigo do disposto no 

Art.º 20º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público que na 1ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de janeiro de 2020, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

Ponto 1- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 24ª reunião ordinária 
realizada em 30-12-2018. 

 
Ponto 2 - Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Gestão e Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas da Junta de Freguesia. 
(Esta deliberação carece de aprovação da Assembleia de Freguesia) 

 
Ponto 3 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de 

Aquisição de Prestação de Serviços para Cobertura das Bancadas do 
Campo de Futebol do Zambujalense Futebol Clube. 

 
Ponto 4 - Deliberado por unanimidade, atribuir um apoio monetário ao Clube 

União Recreativo de S. Julião do Tojal para Transporte dos Atletas 
que praticam Karaté a fim de participarem num estágio em Porto de 
Mós. 

 
Ponto 5 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 1/2020 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa Overwan, 
Lda., a prestação de serviços de assistência às infraestruturas de 
rede, ao hardware e ao software de sistema operacional e aplicacional 
standard da Junta de Freguesia. 

 
Ponto 6 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 2/2020 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa Fresoft, Lda., 
a aquisição de serviços de assistência técnica e manutenção integral  
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do Software aplicacional da Junta de Freguesia, bem como a formação dos 

utilizadores. 
 

Ponto 7 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 3/2020 do 
Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “João Carneiro 
& Nunes, Lda.”, a realização de pequenas reparações nas instalações do 
Posto da GNR no Zambujal. 

 
Ponto 8 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 4/2020 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Artur Florêncio 
& Filhos - AFFSPORTS, Lda., a aquisição e montagem de 2 balizas de 
Andebol/Futsal no Polidesportivo de A-das-Lebres. 

 
Ponto 9 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados emitidos. 

 
 
 
 

 
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 

João da Silva Florindo 


