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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 10ª 
Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de maio de 2022, a Junta de 
Freguesia deliberou: 
 
Ponto1- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 9ª reunião ordinária 

realizada em 09-05-2022. 
 
Ponto 2- Deliberado, por unanimidade, ratificar a aprovação da transferência 

de competências do Município de Loures para as Juntas e Uniões de 
Freguesias ao abrigo do Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril. 

 (Esta deliberação carece de aprovação da Assembleia de Freguesia) 
 
Ponto 3- Deliberado, por unanimidade, aprovar a apresentação de Proposta 

para elaboração de Contratos Interadministrativos – Espaços de Jogo e 
Recreio existentes em espaços públicos do Concelho. 
- Parque infantil da Rua José Carlos Ary dos Santos, no Zambujal. 

 (Esta deliberação carece de aprovação da Assembleia de Freguesia) 
 
Ponto 4- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 16/2022 

referente ao Pagamento dos Artistas que vão atuar na Festa do Trancão.  
 
Ponto 5- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 17/2022 do 

Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento, por 
ajuste direto, a aprovação do Convite e Caderno de Encargos, e o envio 
ao técnico João Filipe Alves Moreira, com vista à realização de trabalhos 
técnicos da especialidade de engenharia técnica agrícola de condução 
de trabalhos adstritos à temática de ambiente. 

 
Ponto 6- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 18/2022 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação, por ajuste direto, à Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo de Loures, a instalação de dois terminais 
móveis de pagamento automático, um para a Sede e outro para a 
Delegação da Junta. 

 
Ponto 7- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 29/2022 do 

Presidente da Junta referente ao aluguer de um autocarro para 
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transporte das crianças da EB1/JI de São Julião do Tojal para a 
Viagem de Finalistas dos alunos do 4º ano, ao Badoca Park. 

 
Ponto 8- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 20/2022 do 

Presidente da Junta referente ao aluguer de dois autocarros para 
transporte dos alunos do 4º ano da EB1/JI de A-das-Lebres à Viagem 
de Finalistas na Tapada de Mafra. 

 
Ponto 9- Deliberado, por unanimidade, autorizar a permuta do coval nº 8,-2ª 

Secção do Cemitério Paroquial de Santo Antão do Tojal, pelo coval nº 
95-3ª Secção, em nome de Odete Gomes Pereira da Silva. 

 
Ponto 10- Deliberado, por unanimidade, conceder uma lata de 15L de tinta de 

água branca, conforme solicitado, ao senhor Armindo Mateus Rodrigues 
para pintura da sua habitação, visto ser pessoa carenciada. 

 
Ponto 11- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal para 
restauro de duas fotografias. 

 
Ponto  12- Deliberado, por unanimidade, aprovar a 3ª Alteração Orçamental. 
 
Ponto 13- Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados 

emitidos. 
                                                               

   
 
  
    O Presidente da Junta de Freguesia, 

 
 
 

     João da Silva Florindo 


