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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	Artº	20º	da	Lei	nº	75/2013,	de	12	de	
setembro,	 torna	 público	 que	 na	 3ª	 Reunião	 Ordinária,	 realizada	 no	 dia	 13	 de	 fevereiro	 de	
2023,	a	Junta	de	Freguesia	deliberou:	
 
Ponto	1- Deliberado,	por	unanimidade,	aprovar	a	ata	da	2ª	reunião	ordinária	realizada	em	30-01-2023.	
	

Ponto	2- Deliberado,	 por	 unanimidade,	 aprovar	 a	 Proposta	 nº	 15/2023	 do	 Presidente	 da	 Junta	 referente	 à	
adjudicação	do	procedimento	por	ajuste	direto,	regime	geral	para	aquisição	de	2	máquinas	de	 jardinagem	
para	Manutenção	das	Zonas	Verdes	à	entidade	Ricardo	Miguel	dos	Santos	Carvalho.	

	
Ponto	3- Deliberado,	 por	 unanimidade,	 aprovar	 a	 Proposta	 nº	 16/2023	 do	 Presidente	 da	 Junta	 referente	 à	
adjudicação	 do	 procedimento	 por	 consulta	 prévia	 para	 a	 empreitada	 de	 Revitalização	 do	 Largo	 António	
Sérgio	no	Zambujal	em	São	Julião	do	Tojal	à	sociedade	CRF	Construções	Unipessoal,	Lda.	

	
Ponto	4- Deliberado,	 por	 unanimidade,	 aprovar	 a	 Proposta	 nº	 17/2023	 do	 Presidente	 da	 Junta,	 referente	 à	
adjudicação	do	procedimento	por	ajuste	direto,	regime	geral,	de	empreitada	de	Requalificação	de	muro	caído	
em	 Imóvel	 propriedade	da	 Junta	de	 Freguesia	na	Rua	 José	Carlos	Ary	dos	 Santos	 em	A-das-Lebres,	 Santo	
Antão	do	Tojal,	à	sociedade	Márcio	André	Silva,	Construção	Civil,	Lda..		

	
Ponto	5- Deliberado,	 por	 unanimidade,	 aprovar	 a	 Proposta	 nº	 18/2023	 do	 Presidente	 da	 Junta	 referente	 à	
concessão	de	Tolerância	de	Ponto	do	Carnaval	2023	nos	dias	20	e	21	de	fevereiro	aos	trabalhadores	da	Junta	
de	Freguesia.	

	
Ponto	6- Deliberado,	 por	 unanimidade,	 aprovar	 o	 Requerimento	 apresentado	 pelo	 Senhor	 Manuel	 Garcia	
Correia	a	requerer	a	compra	do	Ossário	nº	197	do	Cemitério	Paroquial	de	São	Julião	do	Tojal.	

	
Ponto	7- Deliberado,	 por	 unanimidade,	 aprovar	 o	 Requerimento	 apresentado	 pelo	 trabalhador	 Guilherme	
Nunes	Pires	Torres	a	solicitar	o	suplemento	remuneratório	do	abono	para	falhas.	

	
Ponto	8- Deliberado,	 por	 unanimidade,	 aprovar	 a	 Adenda	 ao	 Protocolo	 de	 Colaboração	 Técnica	 e	 Financeira	
entre	 o	 Fundo	 Ambiental	 e	 a	 ANAFRE	 para	 apoio	 à	 aquisição	 de	 gás	 engarrafado	 pelos	 consumidores	
domésticos	 beneficiários	 de	 tarifa	 social	 de	 energia	 elétrica	 ou	 das	 prestações	 sociais	 mínimas.	 (Esta	
Deliberação	carece	de	aprovação	da	Assembleia	de	Freguesia)	

	
Ponto	9- Deliberado,	 por	 unanimidade,	 aprovar	 a	 Proposta	 nº	 20/2023	 do	 Presidente	 da	 Junta	 referente	 à	
atribuição	de	um	subsídio	para	aquisição	de	equipamento	de	proteção	individual	para	o	Corpo	de	Bombeiros	
da	Associação	Humanitária	dos	Bombeiros	Voluntários	do	Zambujal.	
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Ponto	10- Deliberado,	 por	unanimidade,	 aprovar	 o	Requerimento	 apresentado	pela	 empresa	 FX	Road	Lights	 a	
solicitar	 a	 anulação	 das	 taxas	 de	 publicidade	 após	 o	 1º	 trimestre	 do	 ano	 uma	 vez	 que	 vão	 mudar	 de	
instalações.	

	
Ponto	11- Deliberado,	por	unanimidade,	aprovar	o	Requerimento	apresentado	pela	empresa	Louripneus,	Lda.	a	
solicitar	 a	 anulação	 das	 taxas	 de	 publicidade	 referentes	 as	 suas	 instalações	 em	 Santo	 Antão	 do	 Tojal	 que	
deixaram	de	funcionar.	

	
Ponto	12- Deliberado,	por	unanimidade,	aprovar	a	Proposta	nº	19/2023	do	Presidente	referente	à	adjudicação	
do	procedimento	por	consulta	prévia	à	empresa	Axpo	Energia	Portugal,	Lda	para	fornecimento	de	energia	às	
instalações	da	Junta	de	Freguesia.	

	
Ponto	13- Deliberado,	por	unanimidade,	anular	as	taxas	de	publicidade	à	empresa	Santeg	Unipessoal,	Lda,	uma	
que	as	já	não	se	encontram	nas	instalações.		

	
Ponto	14- Deliberado,	por	unanimidade,	 anular	 as	 taxas	de	publicidade	à	 empresa	Tecnoventil	Ventilação	e	 ar	
condicionado,	uma	que	as	já	não	se	encontram	nas	instalações.		

	
Ponto	15- Deliberado,	 por	 unanimidade,	 anular	 as	 taxas	 de	 publicidade	 à	 empresa	 Sunday	 Celebration	
Unipessoal,	Lda,	uma	que	as	já	não	se	encontram	nas	instalações.		

	
Ponto	16- Deliberado,	por	unanimidade,	anular	as	taxas	de	publicidade	à	empresa	Fanqueiro	Catering,	Lda.,	uma	
que	as	já	não	se	encontram	nas	instalações.		

	
Ponto	17- Deliberado,	 por	 unanimidade,	 atribuir	 um	 apoio	 financeiro	 às	 crianças	 participantes	 no	 Carnaval	
Infantil	2023.	

	
Ponto	18- Deliberado,	por	unanimidade,	aprovar	a	1ª	Alteração	Orçamental.	

	
Ponto	19- Deliberado,	por	unanimidade,	aprovar	a	relação	dos	atestados	emitidos.									

	
	
																																																					

O	Presidente	da	Junta,	
	
	
	
	

João	da	Silva	Florindo	
	


