
 

 
 
 
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 12ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 25 de junho de 2018, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 11ª reunião ordinária 
realizada em 11-06-2018. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 26/18 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação ao empreiteiro Carlos 
Manuel Pires, a Empreitada de Obras Públicas de “Asfaltamento da rua 
do Murtal, a partir do Bairro do Campo da Bola, com cerca de 700m”, 
pelo valor de 23.000€. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário de 
1.000,00€ à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Loures, para aquisição de equipamento para os veículos de combate a 
incêndios florestais. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 25/18 do 
Presidente da Junta referente homologação da Lista Unitária de 
Ordenação Final do Procedimento Concursal Comum (Regularização-Lei 
nº 112/2017, de 29 de dezembro). 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário de 100,00€ 
à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo Antão do 
Tojal para a realização do evento “Marchas Populares 2018”. 
 



 

1.6 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Mariana Guilhermina Santos Ferreira Duarte, 
conforme solicitado, visto ser pessoa carenciada. 
 

1.7 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Jesuína Clara Santos, conforme solicitado, visto ser 
pessoa carenciada. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Claudina Vitorino Vale Madeira, conforme solicitado, 
visto ser pessoa carenciada. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Maria Joaquina Fernanda Vale, conforme solicitado, 
visto ser pessoa carenciada. 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 27/18 do 
Presidente da Junta referente à renovação do Contrato de Prestação de 
Serviços na modalidade de Avença, com a consultora jurídica, Dra. 
Maria Manuela Maceira Frias, pelo período de 1 ano, a partir de 1 de 
agosto de 2018. 
 

1.11 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 28/18 do 
Presidente da Junta referente à renovação do Contrato de Prestação de 
Serviços na modalidade de Avença, com a funcionária Maria do Carmo 
Alves Joaquim Ventura, pelo período de 1 ano, a partir de 1 de agosto 
de 2018. 
 

1.12 Aprovação da relação de atestados emitidos.  
  
 

 
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 

João da Silva Florindo 


