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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 25 de outubro de 2021, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

Ponto1- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 19ª reunião ordinária 
realizada em 11-10-2021. 

 
Ponto 2- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 1ª reunião ordinária 

realizada a 21-10-2021. 
 

Ponto 3- Deliberado, por unanimidade, atribuir um saco de cimento ao senhor 
Juvino Ortet Varela, conforme solicitado, visto ser pessoa carenciada. 

  
Ponto 4- Deliberado por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à 

Comissão de Festas em honra de Nossa Senhora do Cabo Espichel. 
 

Ponto 5- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Averbamento do talhão nº 66 
a que corresponde o Alvará nº 195 do Cemitério Paroquial de São Julião 
do Tojal em nome de Maria Josefa Gomes Nunes. 

 
Ponto 6- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta da Empresa 

Prosegur para atualização do sistema de intrusão, instalado no Edifício 
da ARPI de Santo Antão do Tojal.  

 
Ponto 7- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à ARPI de 

Santo Antão do Tojal para aquisição de topo cromado e corda para 
mastro. 

 
Ponto 8- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro ao 

Zambujalense Futebol Clube para aquisição de Equipamentos 
Desportivos. 

 
Ponto 9- Deliberado, por unanimidade, aprovar a 9ª Alteração Orçamental. 
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Ponto 10- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 9/2021 do 
Presidente da Junta, referente à abertura de um procedimento de 
“Aquisição e montagem de equipamentos infantis”, para instalação no 
Parque Infantil do Bairro do Tazim. 

 
 
Ponto 11- Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados 

emitidos. 
 
  
 
                                          

 O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 

João da Silva Florindo 


