
 

 
 
 
 
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 8ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de abril de 2017, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 7ª reunião ordinária 
realizada em 10-04-2017. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 200,00€ à 

ARPI de Santo Antão do Tojal para a realização da iniciativa “Hortas 
Saloias 2017”. 

 
1.3 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 350,00€ à 

Sociedade Recreativa da Manjoeira para aluguer de um autocarro 
aquando da realização do passeio Mistério nas Comemorações do Dia da 
Mulher. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 350,00€ à 
Sociedade Recreativa da Manjoeira para aluguer de um autocarro para 
ida à Revista “Alto e Para o Baile” em Torres Vedras.  
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 1.200,00€, 
à Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteus para realização de obras na 
Coletividade. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, atribuir à senhora Maria de Luz Antunes 
duas latas de 15L de tinta de água branca, conforme solicitado, para 
pintura interior de sua habitação, visto ser uma pessoa carenciada. 



 

 
1.7 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 750,00€ ao 

Atlético Clube do Tojal para fazer face às despesas com a realização do 
Torneio de Futebol do escalão de Traquinas “Paulo Vitor”. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, atribuir duas latas de 15l de tinta de água 
branca senhora Maria da Luz Antunes, para pintura de sua habitação, 
visto ser pessoa carenciada. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de 
Empreitada de Alcatroamento do pavimento na Travessa dos Moinhos no 
Zambujal. 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de 
Empreitada de Asfaltamento de troço de rua de acesso a armazéns da 
Quinta do Vale, Rua do Tazim em São Julião do Tojal.   
 

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

 
 

 
  
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


