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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 12ª 
Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de junho de 2022, a Junta de 
Freguesia deliberou: 
 
Ponto1- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 11ª reunião ordinária 

realizada em 13-06-2022. 
 
Ponto 2- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 23/2022 do 

Presidente da Junta referente à aprovação de Topónimo para uma 
artéria nas localidades da Manjoeira e Pinteus, à qual foi atribuído “Rua 
da Escola”. 

 
Ponto 3- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 24/2022 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação ao Eng.º João Filipe Alves 
Moreira a prestação de serviços de apoio técnico especializado na área 
do ambiente e aprovar a Minuta do Contrato de Prestação de Serviços. 

 
Ponto 4- Deliberado, por unanimidade, ratificar a Proposta nº 25/2022 do 

Presidente da Junta, referente à isenção do pagamento de taxas da 
licença, para a realização do Arraial dos Santos Populares realizado no 
dia 19 de junho em Pinteus. 

 
Ponto 5- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 26/2022 do 

Presidente da Junta, referente à isenção do pagamento de taxas de 
licença para a realização do Arraial Popular promovido pelo Centro de 
Atividades Educativas da Manjoeira. 

 
Ponto 6- Deliberado, por unanimidade, conceder apoio logístico e um apoio 

monetário ao Centro de Atividades Educativas do Bairro Municipal da 
Manjoeira para realização do Arraial Popular. 

 
Ponto 7- Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de 

água branca à senhora Etelvina Gonçalves Pereira Moreira, conforme 
solicitado, visto ser pessoa carenciada. 
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Ponto 8- Deliberado, por unanimidade, aceitar o pedido de revogação da 
qualidade de testemunha dos requerimentos de atestado de residência, 
apresentado pelo senhor Daniel José Leite Mendes. 

 
Ponto 9- Deliberado, por unanimidade, proceder à anulação das Taxas de 

Publicidade referentes ao ano 2020, requerido pela Senhora Teresa 
Salgueiro Brás, visto ter encerrado o estabelecimento comercial devido à 
Pandemia Covid 19. 

 
Ponto 10- Deliberado, por unanimidade, atribuir 1 lata de tinta de água 

branca e 4 sacos de cimento ao senhor Juvino Ortet Varela, para 
arranjo da sua casa, conforme solicitado, visto ser uma pessoa 
carenciada. 

 
Ponto 11- Deliberado, por unanimidade proceder à anulação das Taxas de 

Publicidade constantes nas guias nºs 132, 133, 134, 135, 202 e 203, 
requerido pelo senhor Emídio Gonçalves Rocha, visto não ter voltado a 
abrir o estabelecimento comercial desde a pandemia Covid 19. 

 
Ponto 12- Deliberado, por unanimidade, proceder à anulação das Taxas de 

Publicidade, constantes nas Guias nºs 72, 72, 74, 156, 157, 158, 159, 
245, 246, 247 e 248 referentes aos anos 2019, 2020 e 2022, visto não 
ter clientela nestes anos devido à Pandemia Covid 19. 

 
Ponto 13- Deliberado, por unanimidade, proceder à anulação das Taxas de 

Publicidade, constantes nas Guias nºs 62 e 63 referentes ao ano 2020, 
visto o estabelecimento estar encerrado devido à Pandemia Covid 19.  

 
 
Ponto 14- Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados 

emitidos. 
                                                               

 
   
 
  
    O Presidente da Junta de Freguesia, 

 
 
 

     João da Silva Florindo 


