
 

       
 
 

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 13ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 08 de julho de 2019, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 12ª reunião ordinária 
realizada em 24-06-2019. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 29/19 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa Sotécnica, SA, o 
fornecimento e montagem de sistema vídeo porteiro na EB1/JI de São 
Julião do Tojal. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 30/19 do 
Presidente da Junta referente à formalização do Contrato de Utilização 
de Imóvel Municipal, sito na rua 1º de Maio, nº 54, Quinta da Bandeira 
em São Julião do Tojal, apresentado pela Câmara Municipal de Loures.  
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 31/19 do 
Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “EGEO Circular, 
SA” o serviço de lavagem de ruas na freguesia nos dias 23, 24 e 25 de 
julho de 2019. 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, atribuir aprovar a Proposta nº 32/19 do 
Presidente da Junta referente à adjudicação à “Guarda Nacional 
Republicana” a atuação da Charanga a Cavalo no desfile da Feira 
Setecentista. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 33/19 do 
Presidente da Junta, referente à adjudicação à empresa “Tiago de Sousa 
& Filhos, Lda” a reparação de um escorrega instalado no Parque Infantil 
da rua Alves Redol, em São Julião do Tojal. 
 

1.7 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 34/19 do 
Presidente da Junta, referente à adjudicação à empresa “Tiago de Sousa 
& Filhos, Lda” a reparação de um escorrega instalado na EB1/JI de São 
Julião do Tojal. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 35/19 do 
Presidente da Junta, referente à adjudicação à empresa “Rodoviária de 
Lisboa, SA”, o aluguer de autocarros para transporte dos Idosos nos 
dias 18 e 19 de setembro de 2019, para realização do “Passeio do 
Idoso”. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 36/19 do 
Presidente da Junta, referente à abertura de um procedimento para 
contratação de prestação de serviços de refeições no âmbito do 
“Programa Passeio do Idoso 2019”. 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 37/19 do 
Presidente da Junta, referente à adjudicação à empresa “Levy Decor, 
Lda” a aquisição de Sinais de Trânsito. 
 

1.11 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 38/19 do 
Presidente da Junta, referente à adjudicação à empresa “Armindo Serra 
Domingues, Lda”, a aquisição de telhas para reparação do telhado do 
Sr. Marco Paulo Caixeiro da Silva, visto ser pessoa carenciada. 
 

1.12 Deliberado, por unanimidade, aprovar a 3ª Alteração ao PPA. 
 

1.13 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário ao Grupo 
Folclórico e Etnográfico Verde Minho, para aquisição de lembranças 
para a iniciativa “FolkLoures 2019”. 
 

1.14 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário â Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo Antão do Tojal, para 
aluguer de um autocarro para a realização da 3ª Viagem Cultural. 
 

1.15 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário ao Grupo 
Desportivo de Lousa para apoio na prova “Grande Prémio das Festas de 
Loures – Troféu Artur Borges”. 
 



 

1.16 Deliberado, por unanimidade, atribuir à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Zambujal dois bancos de jardim, conforme 
solicitado. 
 

1.17 Deliberado, atribuir um apoio monetário à Confederação Nacional dos 
Organismos de Deficientes um apoio monetário para apoio à realização 
do 13º Congresso Nacional de Pessoas com Deficiência. 
 
 

1.18 Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados emitidos. 
 
 
 

 
 
 
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 

João da Silva Florindo 


