
 

 

 
União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem 

 

 

EDITAL Nº 7/2022 
 

 
 

Guilherme Joaquim Coimbra Ponce de Leão, Presidente da Junta da União das Freguesias de S. João das 

Lampas e Terrugem, em cumprimento do que determina o nº 1 do Artº 56 da Lei 75/2013, de 12 de 

Setembro, torna público que, na reunião ordinária, de 22 de Março de 2022, foram tomadas as 

seguintes deliberações: 

 

Proposta nº 56- Apresentada pela vogal Lígia Joana Carreira, relativa ao apoio financeiro no âmbito do 

Programa de Apoio ao Associativismo à Associação Surdos do Concelho de Sintra, no valor de 500.00€ 

(quinhentos euros); 

Proposta nº 57- Apresentada pela Vogal Lígia Joana Carreira, relativa ao apoio financeiro no âmbito do 

Programa de Apoio ao Associativismo à Associação de Pais da Assafora, no valor de 350.00€ (trezentos e 

cinquenta euros); 

Proposta nº. 58-Apresentada pela Vogal Lígia Joana Carreira, relativa ao apoio financeiro no âmbito do 

Programa de Apoio ao Associativismo à Associação de Pais de Santa Susana, no valor de 300.00€ 

(trezentos euros); 

Proposta nº59 - Apresentada pela Vogal Lígia Joana Carreira, relativa ao apoio financeiro no âmbito do 

Programa de Apoio ao Associativismo à Associação de Pais de São João das Lampas, no valor de 450.00€ 

(quatrocentos e cinquenta euros); 

Proposta nº60- Apresentada pela Vogal Lígia Joana Carreira, relativa ao apoio financeiro no âmbito do 

Programa de Apoio ao Associativismo à Associação de Pais de Faião, no valor de 350.00€ (trezentos e 

cinquenta euros); 

Proposta nº61- Apresentada pela Vogal Lígia Joana Carreira, relativa ao apoio financeiro no âmbito do 

Programa de Apoio ao Associativismo à Associação de Pais Alto dos Moinhos, no valor de 450.00€ 

(quatrocentos e cinquenta euros); 

Proposta nº62- Apresentada pela Vogal Lígia Joana Carreira, relativa ao apoio financeiro no âmbito do 

Programa de Apoio ao Associativismo à Associação de Pais de Vila Verde, no valor de 450.00€ 

(quatrocentos e cinquenta euros); 

Proposta nº63- Apresentada pela Vogal Lígia Joana Carreira, relativa ao apoio financeiro no âmbito do 

Programa de Apoio ao Associativismo à Associação de Bem Estar Social da Assafora, Cortesia e 

Catribana, no valor de 2.000.00€ (dois mil euros); 

Proposta nº64- Apresentada pela Vogal Lígia Joana Carreira, relativa ao apoio financeiro no âmbito do 

Programa de apoio ao Associativismo ao Centro Social e Paroquial de São João das Lampas, no valor de 

2.000.00€ (dois mil euros); 

Proposta nº 65- Apresentada pela Vogal Lígia Joana Carreira, relativa ao apoio financeiro no âmbito do 

Programa de apoio ao Associativismo à Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Sintra, no 

valor de 2.000.00€ (dois mil euros); 

Proposta nº66- Apresentada pela secretária e vogal do pelouro de Acção social, Ana Cláudia Rolo, 

relativa ao apoio financeiro no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo ao Centro Comunitário 

Lar da Terrugem, no valor de 4.000.00€ (quatro mil euros); 

Proposta nº67- Apresentada pela secretária e vogal do pelouro de Acção social, relativa ao apoio 

financeiro no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo à Associação de Reformados São José de 

Vila Verde, no valor de 3.500.00€ (três mil e quinhentos euros); 

Proposta nº68- Apresentada pelo vogal do pelouro da Cultura, Desporto e Recreio, relativa ao apoio 

financeiro no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo à Sociedade Filarmónica União 

Assaforense, no valor de 11.000,00€ (onze mil euros);  

Proposta nº69- Apresentada pelo vogal do pelouro da Cultura, Desporto e Recreio, relativa ao apoio 

financeiro no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo ao Futebol Clube de Alvarinhos, no valor 

de 3.500.00€ (três mil e quinhentos euros); 

 



 

 

 

Proposta nº70- Apresentada pelo vogal do pelouro da Cultura, Desporto e Recreio, relativa ao apoio 

financeiro no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo à ABIT-Associação de bicicletas da 

Terrugem, no valor de 1.500.00€ (mil e quinhentos euros);  

Proposta nº71- Apresentada pelo vogal do pelouro da Cultura, Desporto e Recreio, relativa ao apoio 

financeiro no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo à Associação Os amigos da Ribeira de Rio 

de Cões, no valor de 1.500.00€ (mil e quinhentos euros);  

Proposta nº72- Apresentada pelo vogal do pelouro da Cultura, Desporto e Recreio, relativa ao apoio 

financeiro no âmbito do Programa de Apoio à Associação de Jovens de Godigana e Carne assada, no 

valor de 1.250.00€ (mil duzentos e cinquenta euros);  

Proposta nº73- Apresentada pelo vogal do pelouro da Cultura, Desporto e Recreio, relativa ao apoio 

financeiro no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo ao MTBA, no valor de 13.000.00€ (treze 

mil euros);  

Proposta nº74- Apresentada pelo Presidente, relativa ao apoio financeiro no âmbito do Programa de 

Apoio ao Associativismo ao Núcleo Sportinguista de Magoito, no valor de 500.00€ (quinhentos euros); 

Proposta nº75- Apresentada pelo vogal do pelouro da Cultura, Desporto e Recreio, relativa ao apoio 

financeiro no âmbito do Programa de Apoio à Sociedade Recreativa Santa Susana e Pobral, no valor de 

7.000.00€ (sete mil euros); 

Proposta nº76- Apresentada pelo vogal do pelouro da Cultura, Desporto e Recreio, relativa ao apoio 

financeiro no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo à União Recreativa Desportiva Fontanelas 

e Gouveia, no valor de 8.000.00€ (oito mil euros); 

Proposta nº 77- Apresentada pelo vogal do pelouro da Cultura, Desporto e Recreio, relativa ao apoio 

financeiro no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo à Associação Sintra Vólei, no valor de 

2.000.00€ (dois mil euros); 

Proposta nº78 - Apresentada pelo vogal do pelouro da Cultura, Desporto e Recreio, relativa ao apoio 

financeiro no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo à Sociedade Recreativa e Desportiva de 

São João das Lampas, no valor de 2.000.00€ (dois mil euros); 

Proposta nº79- Apresentada pela secretária e vogal do pelouro de Acção social, relativa aos Apoios 

Sociais- Pareceres Técnicos nº 41 a 53, no valor de 349.40€ (trezentos e quarenta e nove euros e 

quarenta cêntimos); 

Proposta nº80- Apresentada pelo Presidente, relativa à Aprovação das contas de gerência de 2021; 

Proposta nº81- Apresentada pelo Presidente, relativa à Aprovação do Inventário;  

Proposta nº82- Apresentada pelo Presidente, relativa à 1ª Revisão ao Orçamento; 

Proposta nº83- Apresentada pelo Presidente, relativa à adjudicação da consulta prévia nº 8/ empreitada 

nº2/2022, para a “Recuperação de pavimentos e ajardinamentos na União de Freguesias São João Das 

Lampas e Terrugem 2022”, pelo valor de 109.192.20€ (cento e nove mil cento e noventa e dois euros e 

vinte cêntimos), acrescido e IVA; 

Proposta nº84- Apresentada pelo Presidente, relativa ao Apoio à Fábrica da Igreja de São João Baptista 

das Lampas, para as festividades em Homenagem à N. Srª da Esperança, Fontanelas, no valor de 

550.00€ (quinhentos e cinquenta euros); 

Proposta nº85- Apresentada pelo Vogal José Alberto Carvalho, relativa ao Apoio à Federação 

Portuguesa Matraquilhos e Futebol de Mesa, para apoio à atleta da nossa Freguesia a representar a 

Federação no Campeonato do Mundo, em Nantes, no valor de 500.00€ (quinhentos euros); 

Proposta nº86- Apresentada pelo Vogal José Alberto Carvalho, relativa às Exumações do Talhão 16 do 

Cemitério de São João Lampas; 

 

Sede da Junta de Freguesia, 22 de Março de 2022 

 

 

O Presidente da Junta 

 

 


