
 

 
 
 
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 2ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de janeiro de 2017, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 1ª reunião ordinária 
realizada em 09-01-2017. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma “Mira Produções” o 

fornecimento de placas para identificação dos covais do Cemitério 
Paroquial de Santo Antão do Tojal. 

 
1.3 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma “Mira Produções” a 

aquisição de placas para identificação dos covais do Cemitério Paroquial 
de São Julião do Tojal. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 500,00€ 
à Casa do Gaiato de Santo Antão do Tojal para lançamento de um Livro. 

                                                                                                                                                                       
1.5 Deliberado, por unanimidade, conceder à funcionária Florbela Dinis 

Ferreira Félix a modalidade de horário de jornada contínua, pelo 
período de um ano. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 350,00€ 
à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo Antão do 
Tojal para realização da 1ª Viagem Cultural 2017.  
 
 



 

1.7 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 250,00€ 
à Sociedade Recreativa da Manjoeira para participação no Corso de 
Carnaval de Loures. 

 
1.8 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma “Grou & Grou” a 

aquisição de Herbicida Sistémico de absorção rápida para aplicação em 
toda a Freguesia. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 200,00€ 
à Associação de Carnaval de Loures para a realização do Corso. 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma INOKEM, SA a 
aquisição de produto repelente natural de aves para aplicação no 
Património Histórico da Freguesia. 
 

1.11 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 
1.500,00€ à Sociedade Recreativa de Manjoeira para compra de 
equipamento desportivo. 
 

1.12 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 3/17, do 
Presidente da Junta relativa à alteração do júri do Procedimento 
Concursal Comum para um posto de trabalho na carreira/categoria de 
Assistente Operacional, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado cujo aviso de abertura foi publicado 
em Diário da República, 2ª série, nº 5/2017, de 06 de janeiro de 2017. 
 

1.13  Deliberado, por unanimidade, proceder ao averbamento para o nome 
de Camila Dinis Ferreira Simões do talhão nº 43 do Cemitério Paroquial 
de São Julião do Tojal, a que corresponde o alvará nº 136 em nome de 
Laurentino Fernando Ferreira Cabaço. 
 

1.14 Deliberado, por unanimidade, ratificar o pedido do funcionário Joaquim 
João Ferreira Cardoso para renunciar ao gozo de quatro dias de férias 
referentes ao ano de 2016. 
 

1.15 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 4/17 do Presidente 
da Junta referente à adjudicação à empresa “Letras & Sinais” a 
aquisição de serviços, em regime de avença, para a área da 
comunicação institucional da Junta de Freguesia, ao abrigo do disposto 
no artigo 73º do Código dos Contratos Públicos; aprovar também a 
minuta do contrato escrito a celebrar com a referida empresa, nos 
termos do disposto no artigo 98º do mesmo diploma. 
 

1.16 Deliberado, por unanimidade, aprovara a proposta nº 5/17 do 
Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Números Ágeis” 
a aquisição de serviços, em regime de avença, para a área de 
consultadoria no âmbito da Contabilidade e serviços Financeiros da 
Autarquia, ao abrigo do disposto no artigo 73º do Código dos Contratos 
Públicos; aprovar também a minuta do contrato escrito a celebrar com a 
referida empresa, nos termos do disposto no artigo 98º do mesmo 
diploma. 
 



 

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

 
 

 
  
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


