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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 20.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público que na 
14.ª Reunião Ordinária, realizada no dia 25 de julho de 2022, a Junta de 
Freguesia deliberou: 
 
Ponto1- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 13.ª reunião ordinária 

realizada em 11-07-2022. 
 
Ponto 2- Deliberado, por unanimidade, aprovar a 4.ª Alteração Orçamental. 
 
Ponto 3- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Orçamento da GNR para 

participação no desfile a cavalo na Feira Setecentista. 
 
Ponto 4- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 30/2022 do 

Presidente da Junta, referente à abertura de um procedimento com 
vista à aquisição de serviços de planeamento, animação e decoração do 
evento “Feira Setecentista”. 

 
Ponto 5- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 31/2022 do 

Presidente da Junta, referente à realização de Trabalho Suplementar 
até às 800 horas, aos trabalhadores da carreira de Assistente Técnico e 
Assistente operacional durante o ano de 2022. 

 
Ponto 6- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 32/2022 do 

Presidente da Junta, referente à renovação do Contrato de Avença coma 
a Drª Maria Manuela Maceira Frias, pelo período de 1 ano. 

 
 
Ponto 7- Deliberado, por unanimidade, conceder um apoio monetário ao Moto 

Clube do Tojal para obras de construção do edifício sede. 
 
Ponto 8- Deliberado, por unanimidade, conceder um apoio monetário ao 

Zambujalense Futebol Clube para edição do livro comemorativo dos 
10.0º Aniversário do Clube. 

 
Ponto 9 – Deliberado, por unanimidade, conceder um apoio monetário à 

Sociedade Recreativa da Manjoeira para a equipa de “Futsal”. 
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Ponto 10- Deliberado, por unanimidade, deferir o requerimento apresentado 
pela empresa “Broadview”, Lda. Referente à anulação das guias de 
Publicidade e OVP, visto nunca terem instalado a referida Publicidade. 

 
 
Ponto 11- Deliberado, por unanimidade, deferir o requerimento apresentado 

pela empresa Meigal Alimentação, SA., referente à anulação das guias 
de Publicidade e OVP, visto já não possuírem instalações na nossa 
Freguesia. 

 
Ponto 12- Deliberado, por unanimidade, adjudicar a António Fernando Paula 

Lopes, através de ajuste direto simplificado, a aluguer de 1 coche com 
lança para o desfile da Feira Setecentista. 

 
Ponto 13- Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados 

emitidos. 
 
 
 
                                                               
 

    O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

     João da Silva Florindo 


