
 

 
 

       
 
 

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 21ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2019, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 20ª reunião ordinária 
realizada em 28-10-2019. 
 

1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar a 6ª Alteração Orçamental. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 56/2019 do 
Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento para 
Cobertura das Bancadas do Campo de Futebol do Zambujalense 
Futebol Clube. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 57/19 referente à 
adjudicação da Empreitada para instalação de relva sintética no campo 
de futsal do Polidesportivo de A-das-Lebres à empresa CRP-Comércio e 
Reciclagem de Produtos, Lda. 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 58/2019 do 
Presidente da Junta referente à Venda ao Município de Loures de uma 
parcela de terreno para execução dos troços 16A e 17 da Via de Cintura 
da AML/Norte em A-das-Lebres. 
 



 

 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 59/2019 do 
Presidente da Junta referente à homologação da Lista Unitária de 
Ordenação Final dos Candidatos Aprovados no Procedimento Concursal 
Comum para três postos de trabalho na categoria de Assistente 
Operacional. 
 

1.7 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 60/2019 do 
Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento 
Concursal Comum para preenchimento de 3 postos de trabalho na 
carreira/categoria de Assistente Operacional, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 61/2019 do 
Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Aleugm 
Unipessoal, Lda” da montagem e desmontagem da Iluminação de Natal. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à 
A.H.B.V.Loures para aquisição de uma ambulância de Socorro. 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Sociedade 
Recreativa e Cultural de Pinteus para realização de obras na 
Coletividade. 
 

1.11 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à 
A.H.B.V.Zambujal para realização da Festa de Natal. 
 
 

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

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 

João da Silva Florindo 


