
 

 

 
União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem 

 

  

 

 

EDITAL Nº 14/2022 

 
 
 
 

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 24 de Maio de 2022, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

 

 

Proposta nº. 109- Apresentada pelo Presidente, relativa à ractificação do despacho nº 4/2022, para o 

apoio extraordinário ao Sintra Vólei, no valor de 500.00€; 

Proposta nº. 110- Apresentada pela secretária e vogal do pelouro de Acção social, Ana Cláudia Rolo, 

relativa aos Apoios Sociais- Pareceres Técnicos nº 87 a 99, no valor de 505.98€ (quinhentos e cinco 

euros e noventa e oito cêntimos); 

Proposta nº. 111-Apresentada pelo Presidente, relativa ao apoio financeiro extraordinário no âmbito do 

Programa de apoio ao Associativismo ao MTBA, no valor de 5.000.00€(cinco mil euros), para a 

comemoração dos 50 anos do Clube; 

Proposta nº. 112- Apresentada pelo Presidente, na sequência da Proposta nº 103 da reunião de 

10.05.2022, relativa ao Apoio financeiro extraordinário à Sociedade Recreativa Desportiva e Familiar de 

São João das Lampas, para comparticipação nas despesas com o Festival de Marchas Populares 2022, a 

realizar nos dias 16,17 e 18 de Junho, no Espaço Multiusos, no valor de 2.500.00€(dois mil e quinhentos 

euros); 

Proposta nº. 113- Apresentada pelo Presidente, relativa ao apoio financeiro extraordinário no âmbito 

do Programa de Apoio ao Associativismo à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sintra, 

no valor de 10.000.00€ (dez mil euros); 

Proposta nº. 114- Apresentada pelo Presidente, relativa ao Ajuste Directo Simplificado nº 16/2022, para 
“Aquisição dos serviços de reparação de viaturas automóveis”, adjudicado a Palricar, até ao valor de 
5.000.00€ (cinco mil euros), acrescido de Iva; 
 

 

Para constar se publica o presente e outros de igual teor, que serão afixados nos locais de estilo. 

 

 

Sede da Junta de Freguesia, 24 de Maio de 2022 

 

 

 

O Presidente da Junta 

 

 


