
 

       
 
 

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 11ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de junho de 2019, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 10ª reunião ordinária 
realizada em 27-05-2019. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar o averbamento do talhão nº 74, 

do Cemitério Paroquial de São Julião do Tojal, em nome de Maria 
Manuela Tojal Machado Russo Garcia. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 23/2019 do 
Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento de 
contratação com vista à aquisição de serviço de aluguer de autocarros 
que assegurem o transporte do programa “Idas à Praia”.  
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 24/2019 do 
Presidente da Junta referente à publicação do Decreto-Lei nº 57/2019, 
de 30de abril, que “Concretiza a transferência de competências dos 
municípios para os órgãos das freguesias”. 
(Esta deliberação carece de aprovação da Assembleia de Freguesia) 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo Antão do Tojal para 
aquisição de uma aparelhagem de som. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo Antão do Tojal para 
aquisição de tecidos a fim de confecionarem os trajes da marcha 
popular. 
 

1.7 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Paróquia 
de Santo Antão do Tojal para transporte das crianças da catequese. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal para transporte 
da Banda de Música. 
 

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

 
 
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 

João da Silva Florindo 


