
 

 
 
 
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 17ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de setembro de 2018, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 2ª reunião 
extraordinária realizada em 03-09-2018. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar o Orçamento do restaurante “D. 

Isilda” para fornecimento do almoço para a iniciativa com os 
Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, atribuir à senhora Maria Conceição Silva 
Araújo Pedro, uma lata de 15L de tinta de água branca, conforme 
solicitado, para pintura da sua habitação, visto ser uma pessoa 
carenciada. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, atribuir à senhora Cesaltina Pedreira 
Ferreira, uma lata de 15L de tinta de água branca, conforme solicitado, 
para pintura de sua habitação, visto ser uma pessoa carenciada. 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à “Rodoviária de Lisboa” o 
aluguer de autocarros para a iniciativa anual com Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Freguesia. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à senhora Maria do Carmo 
Lopes o aluguer de um Coche, para realização do Desfile noturno da 
Feira Setecentista. 
 



 

1.7 Deliberado por unanimidade, adjudicar à GNR-Divisão de Comunicação 
e Relações Públicas para participação no Desfile noturno da Feira 
Setecentista. 
 

1.8 Deliberado por unanimidade, adjudicar ao senhor José Francisco 
Duarte Guerra o aluguer de 2 burros, para realização do Desfile 
noturno da Feira Setecentista. 
 

1.9 Deliberado por unanimidade, adjudicar ao senhor Fernando Santos 
Lourenço o aluguer de 2 carros de bois e 4 bois para realização do 
Desfile noturno da Feira Setecentista. 
 

1.10 Deliberado por unanimidade, adjudicar à empresa “Câmara dos Ofícios, 
Lda” a organização e animação da Feira Setecentista 2018, no âmbito 
do Acordo de Cooperação celebrado entre a Junta de Freguesia e o 
Município de Loures. 
 

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

  
 

 
O Presidente da Junta de Freguesia, 

 
 
 

João da Silva Florindo 


