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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 6ª 
Reunião Ordinária, realizada no dia 28 de março de 2022, a Junta de 
Freguesia deliberou: 
 
Ponto1- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 5ª reunião ordinária 

realizada em 14-03-2022. 
 
Ponto 2- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Relatório de Atividades e a 

Conta de Gerência relativos ao ano 2021. 
 (Esta deliberação carece de aprovação da Assembleia de Freguesia) 
 
Ponto 3- Deliberado, por unanimidade, aprovar a 1ª Revisão Orçamental. 
 (Esta deliberação carece de aprovação da Assembleia de Freguesia) 
 
Ponto 4- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Inventário dos bens móveis e 

imóveis da Junta de Freguesia.  
 
Ponto 5- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 8/2022 do 

Presidente da Junta referente ao aluguer de um autocarro para 
transporte das crianças da EB1/JI de A-das-Lebres a uma visita de 
estudo. 

 
Ponto 6- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à 

Associação, Grupo Folclórico e Etnográfico Danças e Cantares “Verde 
Minho” para conservação de trajes e manutenção de instrumentos 
musicais. 

 
Ponto 7- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 9/2022 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa Hermínio S. 
Ferreira, Lda.”, a Empreitada de Obras Públicas de construção de 
Pavilhão em estrutura metálica, no estaleiro da Junta na rua de 
Entremuros, bem como a Minuta do Contrato de Empreitada. 

 
Ponto 8- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 10/2022 do 

Presidente da Junta referente à aquisição de bens e serviços com várias 
entidades para a realização das comemorações do 25 de Abril. 
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Ponto 9- Deliberado, por unanimidade, autorizar a dispensa diária para 

amamentação das 14h às 16h à trabalhadora Diana Raquel Paulino 
Ferreira Cardoso. 

 
Ponto 10- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Mapa de Férias. 
 
Ponto 11- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração 

entre a Junta de Freguesia e as Associações de Pais das Escolas e 
Jardins de Infância da Freguesia para comparticipação nos encargos 
com a realização de Atividades Extracurriculares e de Tempos Livres. 

 (Esta deliberação carece de aprovação da Assembleia de Freguesia). 
 
Ponto 12- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação 

entre os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde; a ARS,I.P; a 
ACES; o Município de Loures e a Junta de Freguesia para instalação na 
Junta de Freguesia do Balcão SNS 24.  

 (Esta deliberação carece de aprovação da Assembleia de Freguesia) 
 
Ponto 13- Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados 

emitidos. 
                                                               

   
 
  
    O Presidente da Junta de Freguesia, 

 
 
 

João da Silva Florindo 


