
 

 
 
 
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 18ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de setembro de 2018, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 17ª reunião ordinária 
realizada em 10-09-2018. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário ao Moto 

Clube do Tojal “Os Baldas” pela comemoração do 9º Aniversário. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, aprovar a 4ª Alteração Orçamental, PPI e 
PPA. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 41/2018 do 
Presidente da Junta respeitante à consolidação de mobilidade 
intercarreiras do trabalhador António Cardoso. 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 37/2018 do 
Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Climobra- 
Instalações Técnicas Especiais, Lda.”  a aquisição e montagem de 5 
aparelhos de ar condicionado, 2 para a Casa Mortuária de Santo Antão 
do Tojal e 3 para a Casa Mortuária de São Julião do Tojal. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 38/2018 referente 
à adjudicação à empresa A. Ferreira & Filhos, Lda., para montagem de 
4 janelas no edifício sede da Junta de Freguesia. 
 



 

1.7 Deliberado por unanimidade, aprovar a Proposta nº 39/2018 do 
Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Aleugm 
Unipessoal, Lda.” O fornecimento de 2 projetores e uma bomba 
submersível para serem colocados na Fonte Monumental. 
 

1.8 Deliberado por unanimidade, aprovar a Proposta nº 40/2018 do 
Presidente da Junta referente à adjudicação à Associação de 
Benificiários de Loures da limpeza de um troço da Ribeira de Fanhões, 
nomeadamente entre a EN151 e a Ribeira de São Roque. 
 

1.9 Deliberado por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Associação 
Grupo Folclórico e Etnográfico Danças e Cantares “Verde Minho” para o 
Encontro de Concertinas. 
 

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

  
 

 
O Presidente da Junta de Freguesia, 

 
 
 

João da Silva Florindo 


