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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 4ª Reunião Ordinária, realizada no dia 28 de 
fevereiro de 2022, a Junta de Freguesia deliberou: 

Ponto1- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 3ª reunião ordinária 
realizada em 14-02-2022. 

Ponto 2- Deliberado, por unanimidade, conceder Tolerância de Ponto a todos 
os trabalhadores da Junta no dia 1 de março de 2022 (Dia de Carnaval). 

Ponto 3- Deliberado, por unanimidade, conceder à Funcionária Flávia Daniela 
Azevedo Fernandes dos Santos o horário de trabalho das 8,00h às 
13,00h por motivo de amamentação, conforme requerido. 

Ponto 4- Deliberado, por unanimidade, autorizar o prolongamento do 
arrendamento do coval nº 09/09 do Cemitério Paroquial de São Julião 
do Tojal à senhora Maria José Vitor Ferreira Coutinho até o mesmo ser 
necessário à Junta de Freguesia, conforme solicitado pela requerente.  

Ponto 5- Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de 
água branca à senhora Judite Maria Pereira Soares, conforme 
solicitado, visto a mesma ser pessoa carenciada. 

Ponto 6- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à 
Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Fanhões para 
aquisição de 1 desfibrilhador automático externo para equipar uma 
ambulância. 

Ponto 7- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, para 
aquisição de um sistema de iluminação para identificação de área 
sinistrada a colocar num Veículo Urbano de Combate a Incêndios. 

Ponto 8- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 4/2022 do 
Presidente da Junta, referente à abertura de um procedimento, por 
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Consulta Prévia, para construção de um Armazém no Estaleiro da Rua 
de Entremuros, em São Julião do Tojal. 

Ponto 9- Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados 
emitidos. 

                                                               
 
 
 
    O Presidente da Junta de Freguesia, 

 
 
 

João da Silva Florindo 


