
 

 
 
 
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 2ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 13 fevereiro de 2017, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 2ª reunião ordinária 
realizada em 30-01-2017. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, provar a proposta nº 10/17 do Presidente 

da Junta referente a conceder Tolerância de Ponto aos trabalhadores da 
Junta de Freguesia no dia 28 de fevereiro. 

 
1.3 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 136,50€ 

à Escola Básica do Zambujal para aquisição de bilhetes de entrada no 
Pavilhão da Ciência Viva. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 249,00€ 
ao Agrupamento de Escolas João Villaret, pela participação das 
crianças das Escolas da Freguesia, no desfile do Carnaval Infantil de 
Loures. 

                                                                                                                                                                       
1.5 Deliberado, por unanimidade, atribuír um apoio financeiro de 500,00€ 

ao Zambujalense Futebol Clube para manutenção do relvado do Campo 
Conde Mendia. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 150,00€ 
à Associação de Caçadores da Freguesia de Santo Antão do Tojal para o 
evento “Uma Batida às Raposas”.  
 

3ª 



 

 
1.7 Deliberado, por unanimidade, atribuir 3 latas de tinta de água branca ao 

senhor António José Rocha Santana Afonso, conforme pedido formulado, 
para pintura da sua habitação. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 11/17 do Presidente 
da Junta referente á abertura de um procedimento de Empreitada de 
Asfaltamento de troço da Rua de acesso a armazéns da Quinta do Vale, 
Rua do Tazim em São Julião do Tojal com cerca de 600	m2; 
 

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

 
 
 

 
  
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


