
 

 
 
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 22ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 28 de novembro de 2016, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 21ª reunião ordinária 
realizada em 14-11-2016. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, conceder um apoio monetário de 451,66€ 

ao Atlético Clube do Tojal, para pagamento das faixas de Campeão da 
equipa de Júniores. 

 
1.3 Deliberado, por unanimidade, atribuir à Casa do Gaiato de Santo Antão 

do Tojal, 8 latas de tinta de água branca de 15l, para pintura interior de 
espaços comuns, capela e sala de espetáculos. 

                                                                                                                                                                       
1.4 Deliberado, por unanimidade, atribuir à Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Santo Antão do Tojal, um apoio monetário de 
300,00€, e cedência de 150 t-shirts pela realização da Marcha Solidária. 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma “Local e Ideias” o 
fornecimento de Lanche de Natal às crianças das Escolas. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma “Local e Ideias” o 
fornecimento de lembrança de Natal às crianças das Escolas. 
 

1.7 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma “Local e Ideias” o 
espetáculo “Música para o Planeta Terra” para a Festa de Natal das 
Escolas. 
 



 

1.8 Deliberado, por unanimidade, aprovar a 8ª Alteração Orçamental. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, aprovar as Opções do Plano, Orçamento, 
PPI, PPA e Mapa de Pessoal para o ano 2017. 
(Esta deliberação carece de aprovação por parte da Assembleia de 
Freguesia). 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário de 200,00€ 
à Associação de Patinagem do Atlético Clube do Tojal para o “II Festival 
de Patinagem Artística” a realizar no Pavilhão Paz e Amizade, em 
Loures. 
 

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

 
 

 
  
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


