
 

 
 
 
 
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 7ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de abril de 2017, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 6ª reunião ordinária 
realizada em 27-03-2017. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 17/17 do Presidente 

de Junta relativa à conceção de Tolerância de Ponto aos funcionários da 
Junta de Freguesia no dia 13 de abril a partir das 12.30h. 

 
1.3 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15l de tinta de água 

branca, para pintura de sua habitação ao senhor Raul Castanheira 
Couto, conforme solicitado, visto ser pessoa carenciada. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, atribuir duas latas de 15l de tinta de água 
branca, para pintura de sua habitação ao senhor Fernando Assis 
Valentim, conforme solicitado, visto ser pessoa carenciada.  
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 250,00€, 
ao Clube União Recreativo de São Julião do Tojal, pela participação no 
Corso de Carnaval de Loures. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 18/17 do Presidente 
da Junta referente à atribuição de subsidio às coletividades e 
organizações da freguesia que vão participar nas comemorações do 25 de 
abril. 



 

 
1.7 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma de “Ricardo Manuel dos 

Santos Carvalho” a aquisição de uma roçadora de marca Maruyama, 
modelo BC500H-RS, cilindrada 49,9cc. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma “Cabena” a aquisição de 
2 aparelhos geriátricos para serem colocados no Parque Infantil do Bairro 
do Tazim. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 1.000,00€ 
ao Zambujalense Futebol Clube para a realização de obras de 
melhoramentos no Bar do Campo de Futebol.  
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados emitidos                       
 

 
 

 
  
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


