
 

 
 
 
 
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 10 de julho de 2017, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 12ª reunião ordinária 
realizada em 26-07-2017. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma JPMAENG, Unipessoal, 

Lda., a Empreitada de Remodelação do Parque Infantil sito na Rua 1º de 
Maio na localidade da Manjoeira pelo valor de 68.406,85€+IVA, bem 
como a minuta do contrato. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, ratificar a celebração do Protocolo de 
colaboração para fomento do Grupo Coral da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Santo Antão do Tojal. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, atribuir duas latas de 15L de tinta de água 
branca ao senhor António Carlos Barbosa Barros, conforme solicitado, 
visto ser pessoa carenciada. 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Maria Adelaide Medeiros Simão, conforme solicitado, 
visto ser pessoa carenciada. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Maria Emília Ferreira Diogo, conforme solicitado, visto 
ser pessoa carenciada. 



 

 
1.7 Deliberado, por unanimidade, atribuir 350 telhas cerâmicas ao senhor 

Rogélio da Silva Soares, conforme solicitado, visto ser pessoa carenciada. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de Escuteiros 
1023 de São Julião do Tojal T-Shirts para participação no Acampamento 
Nacional do CNE, pelo valor total de 295,00€. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 39/17 do Presidente 
da Junta referente à aquisição de T-Shirts, Bonés e fitas para o programa 
“Tojal vai à Praia/17” à empresa de Rui Jorge Alves Justo Maurício, pelo 
valor total de 1.183,87€. 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 38/17 do Presidente 
da Junta referente à adjudicação à empresa “Rodoviária de Lisboa” do 
aluguer de 3 autocarros de 50 lugares e um autocarro de 69 lugares pelo 
preço de 335€/dia e 390€/dia respetivamente com IVA incluído e 
portagens para o programa “Tojal vai à Praia/17”. 
 

1.11 Deliberado, por unanimidade atribuir um apoio monetário de 350,00€, à 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo Antão do 
Tojal, para aluguer de autocarro, a fim de realizarem a 3ª Viagem 
Cultural a Setúbal. 
 

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

 
 

 
  
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


