
 

 
 
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 26 de setembro de 2016, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 17ª reunião ordinária 
realizada em 12-09-2016. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 36/2016 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação da Empre itada de  Obras 
Públicas de reparação de piso e bermas na Rua do castelo Picão, troço 
entre a CREL em Pinteus e a entrada do Casal do Canas e aplicação de  
massas asfálticas ao empreiteiro “Carlos Manuel Pires”. 

 
1.3 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 37/2016 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação da Empre itada de  Obras 
Públicas de preparação de piso e aplicação de betuminoso no troço de  
acesso , largo e rua anexa, no Bairro da Calçada junto à estrada (Tojal -

Pinteus) ao empreiteiro “Carlos Manuel Pires”. 
 
1.4 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15l de tinta de  água 

branca à senhora Maria Emília Ferreira Diogo, conforme pedido 
formulado, para pintura da sua habitação. 

                                                                                                                                                                       
1.5 Deliberado, por unanimidade, aprovar a 7ª Alteração Orçamental. 

 
1.6 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 38/16 do 

Presidente da Junta referente à conceção a titulo definitivo dos Ossários 
nºs 215 e 216 do Cemitério Paroquial de São Julião do Tojal, à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal para 



 

deposição das urnas de cinzas de cremação de elementos do Corpo 

Ativo da Associação, conforme solicitado. 
 
1.7 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de 

Empreitada de reparação de piso e bermas na Rua do castelo Picão, 

troço entre a CREL em Pinteus e a entrada do Casal do Canas e 
aplicação de massas asfálticas. 

 
1.8 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de 

Empreitada de preparação de piso e aplicação de betuminoso no troço 

de acesso, largo e rua anexa, no Bairro da Calçada junto à estrada 
(Tojal-Pinteus). 

 
1.9 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário de 

1.000,00€ à Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteus, para apoio na 

legalização do Edifício Sede. 
 
1.10 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio de 260,00€ à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal para 

aluguer de um autocarro, para deslocação da Banda de Musica a 
Carcavelos a fim de participar num encontro de Bandas Filarmónicas. 

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

 

  
 
 

 
O Presidente da Junta de Freguesia, 

 

 
 
 

João da Silva Florindo 


