
 

 
 
 
 
 
 
 
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 6ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de março de 2017, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 5ª reunião ordinária 
realizada em 13-03-2017. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar o Mapa de Férias dos 

Funcionários da Junta de Freguesia. 
 
1.3 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Conta de Gerência e o Relatório 

de Atividades relativos ao ano 2016. 
(Esta deliberação carece de aprovação por parte da Assembleia de Freguesia) 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a o Inventário. 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma de Rui Jorge Maurício as 
T-Shirts para a “Corrida da Liberdade”. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 16/17 do Presidente 
da Junta referente adjudicação da empreitada de reparação e preparação 
do pavimento na Travessa dos Moinhos no Zambujal e o seu 
alcatroamento em betuminoso a quente. 
 



 

1.7 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa de Rui Manuel 
Pinheiro Cardoso o fornecimento de 2 porcos no espeto para as 
comemorações do 25 de abril. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de  500,00€ à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures,  para 
aquisição de equipamento para os veículos de combate a incêndios. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 1.340,44€ 
ao Agrupamento de Escuteiros 1023 de São Julião do Tojal, para 
participação numa atividade internacional “World Scout Moot 2017” que 
irá decorrer na Islândia. 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 500,00€ à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fanhões, para 
aquisição de equipamento para o veículo tanque. 
 

1.11 Deliberado, por unanimidade, aprovar a 1ª Revisão Orçamental, PPI e 
PPA. 
(Esta deliberação carece de aprovação por parte da Assembleia de Freguesia) 
 

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

 
 

 
  
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


