
 

 
 
 
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 5ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de março de 2018, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 4ª reunião ordinária 
realizada em 26-02-2018. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 10/18 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Tiago de Sousa 
& Filhos, Lda., o fornecimento e montagem de estrutura de proteção 
para o Polidesportivo Descoberto do Bairro CAR, no Zambujal. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo Antão do Tojal, para 
aluguer de um autocarro para a 1ª Viagem Cultural. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio à Sociedade Recreativa 
da Manjoeira, para aluguer de um autocarro para a viagem do “Dia 
Internacional da Mulher”. 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Associação 
de Caçadores da Freguesia de Santo Antão e São Julião do Tojal para 
realização de um Convívio. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário ao 
Agrupamento de Escolas João Villaret, pela participação das crianças 
das Escolas da Freguesia, no desfile do Carnaval Infantil de Loures. 
 



 

1.7 Deliberado, por unanimidade, aprovar o Auto de Abate nº 1 ao 
Inventário dos Bens Móveis da Freguesia. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 8/18 do Presidente 
da Junta referente à abertura de um procedimento de “Empreitada de 
regularização do piso e seu asfaltamento a betuminosos quente na via 
entre o Bairro do Zambujeiro e a Zona Industrial da Santogal”. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, celebrar um Protocolo de Parceria com a 
Rede Em Movimento CLDS 3G-LOURES, no âmbito da adoção de 
medidas de natureza Social, que podem potenciar o desenvolvimento 
económico da freguesia. 
 

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

 
 

 
  
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


