
 

 
 
 
 
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 12 de junho de 2017, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 10ª reunião ordinária 
realizada em 29-05-2017. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 25/2017 do 

Presidente da Junta referente ao pagamento dos custos com a formação  
da funcionária Zita Prazeres Almeida da Silva Neves pela renovação da 
certificação da condução de veículo da Junta de Freguesia, ao abrigo do 
Regime Jurídico do Transporte Escolar. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 26/2017 do 
Presidente da Junta referente à abertura de procedimento para aquisição 
de serviços de manutenção de espaços verdes na Quinta do Aqueduto em 
Santo Antão do Tojal. 

 
1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 27/2017 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa de “Gonçalo 
André Cardoso Silva”, a pintura do Coreto da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários do Zambujal, sito no Largo António Sérgio no 
Zambujal, pelo valor de 2.400€ acrescidos de IVA. 
 

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



 

 
1.6 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 

branca ao senhor António Francisco Pereira Espada, conforme solicitado, 
visto ser pessoa carenciada. 
 

1.7 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Isabel Maria Pereira, conforme solicitado, visto ser 
pessoa carenciada. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Zulmira Genoveva Trindade Santos, conforme 
solicitado, visto ser pessoa carenciada. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Maria Teresa Rijo Sousa Mendonça, conforme 
solicitado, visto ser pessoa carenciada. 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio de 301,00€ ao Jardim 
de Infância do Zambujal para aquisição de entradas na Quinta 
Pedagógica da Granja, em A-dos-Cãos. 
 

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

 
 

 
  
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


