
 

 
 
 
 
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 10ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de maio de 2017, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 1ª reunião extraordinária 
realizada em 22-05-2017. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, ratificar a atribuição de um apoio 

financeiro de 150,00€ à Sociedade Recreativa da Manjoeira para a 
realização do “2º Festival de Sopas”. 

 
1.3 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma “Contubos” a montagem 

de andaimes e colocação de cobertura em ráfia para a Festa do Trancão. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, ratificar a atribuição de um apoio 
financeiro de 100,00€ à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Fanhões para a realização da Festa Anual.  
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 22/17 do Presidente 
da Junta referente à atribuição de um apoio monetário de 7.000,00€ ao 
Zambujalense Futebol Clube para pagamento dos artistas que vão atuar 
na Festa do Trancão. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 23/17 do Presidente 
da Junta referente à homologação da lista unitária de ordenação final do 
Procedimento Concursal Comum para um posto de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 



 

 
1.7 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 24/2017 do Vogal 

da Junta referente à atribuição de topónimo “Travessa 25 de Abril” para 
a artéria na localidade de S. Roque que tem inicio na rua 25 de Abril e 
sem saída. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Maria Guilhermina Santos Ferreira Duarte, conforme 
solicitado, visto ser pessoa carenciada. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Jesuina Clara Santos, conforme solicitado, visto ser 
pessoa carenciada. 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Maria Isabel Castro Ribeiro Alves, conforme solicitado, 
visto ser pessoa carenciada. 
 

1.11 Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
Interadministrativo a celebrar com o Município de Loures referente à 
“Remodelação do Espaço de Jogo e Recreio da Rua 1º de Maio na 
Manjoeira”. 
(Esta deliberação carece de aprovação da Assembleia de Freguesia) 
 

1.12 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 150,00€ ao 
Atlético Clube do Tojal referente ao aluguer de um autocarro para 
deslocação da equipa de Juniores “A”, na deslocação ao Estádio 
Francisco Lázaro, em  Lisboa para disputar a final. 
 

1.13 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma “Local & Ideias” o 
fornecimento de 500 mochilas com o logotipo da Junta de Freguesia, 
para oferecer às crianças das Escolas no “Dia Mundial da Criança”. 
 

1.14 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma “Tiago de Sousa & 
Filhos” o fornecimento e montagem de portas na Escola Primária da 
Manjoeira. 
 

1.15 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 336,00€ 
aos Jardins de Infância da Manjoeira e Pinteus referente à aquisição de 
bilhetes para realização de uma visita de estudo à Quinta Pedagógica de 
A-dos-Cãos. 
 

1.16 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 300,00€ à 
Associação de Patinagem do Atlético Clube do Tojal para fazer face às 
despesas com a deslocação da equipa de Séniores a uma Torneio 
Internacional a realizar em França. 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

 
 

 
  
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


