
 

       
 
 

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 16ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2019, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 15ª reunião ordinária 
realizada em 12-08-2019. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário ao 

“GIMNOFRIELAS” para a deslocação dos atletas ao Campeonato da  
Europa de Ginástica Acrobática a realizar em Israel. 

 
1.3 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Paróquia 

de São Julião do Tojal para a procissão da Festa em Honra de Nossa 
Senhora do Socorro. 

 
1.4 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Paróquia 

de Santo Antão do Tojal para a procissão anual em honra de Nossa 
Senhora da Apresentação a realizar em Pinteus. 

 
1.5 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário ao 

Zambujalense Futebol Clube para pagamento das obras realizadas nas 
Cabines do Campo de Futebol. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, adjudicar ao senhor José Francisco 
Duarte Guerra o aluguer de 2 burros, 4 bois e 2 carros de bois para o 
desfile da Feira Setecentista. 

 



 

1.7 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à Sociedade 
Recreativa da Manjoeira para realização de obras na sede da 
coletividade. 

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

branca ao senhor Joaquim de Sousa Rodrigues Mira, conforme 
solicitado, visto ser pessoa carenciada. 

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

branca ao senhor Joaquim Filipe Henriques Silva, conforme solicitado, 
visto ser pessoa carenciada. 

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

branca ao senhor Raul Castanheira Couto, conforme solicitado, visto 
ser pessoa carenciada. 

 
1.11 Deliberado, por unanimidade aprovar a 3ª Alteração Orçamental. 

 
1.12 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 46/2019 do 

Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento de 
“Empreitada de Pavimentação da rua dos Arneiros e parte da rua do Rio 
da Cozinha em Santo Antão do Tojal”. 

 
1.13 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 47/2019 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à Sociedade “Câmara dos 
Ofícios- Animação e Arquitetura, Lda” a aquisição de serviços de 
planeamento, animação e decoração do evento “Feira Setecentista”. 

 
1.14 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 365/2019 do 

Presidente da Câmara Municipal de Loures referente à celebração de 
um Contrato Interadministrativo de delegação de competências para 

Cobertura das Bancadas do Campo de Futebol do Zambujalense 

Futebol Clube. 

(Esta deliberação carece de aprovação da Assembleia de Freguesia) 
 

1.15 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 366/2019 do 
Presidente da Câmara Municipal de Loures referente à celebração de 
um Contrato Interadministrativo de delegação de competências para 
Colocação de Relva Sintética no Polidesportivo de A-das-Lebres. 
(Esta deliberação carece de aprovação da Assembleia de Freguesia) 
 

1.16 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 367/2019 do 
Presidente da Câmara Municipal de Loures referente à celebração de 
um Contrato Interadministrativo de delegação de competências para 
Requalificação da Área de Estadia junto ao Campo de Futebol do 

Zambujalense Futebol Clube. 
(Esta deliberação carece de aprovação da Assembleia de Freguesia) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1.17 Deliberado, por unanimidade, aprovar o averbamento do coval nº 

6/1968 do Cemitério Paroquial de São Julião do Tojal em nome de 
Joaquim Carlos Soares Parreira. 
 
 

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

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 

João da Silva Florindo 


