
 

 
 
 
 
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 26 de junho de 2017, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 11ª reunião ordinária 
realizada em 12-06-2017. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, atribuir à Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos do Zambujal, materiais para remodelações a 
efetuar no centro de Dia. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário de 180,00€ à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal, para 
pagamento do aluguer de um autocarro para transporte da Banda de 
Música  a Santa Iria de Azoia. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a 3ª Alteração Orçamental. 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Ana Joaquina Bernardino Ferreira, conforme 
solicitado, visto ser pessoa carenciada. 
 

1.6 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. 
 



 

1.7 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca ao senhor Armindo Mateus Rodrigues, conforme solicitado, visto 
ser pessoa carenciada. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Filomena Silva Ferreira, conforme solicitado, visto ser 
pessoa carenciada. 
 

1.9 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. 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Cidália Encarnação Soares, conforme solicitado, visto 
ser pessoa carenciada. 
 

1.11 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 28/17 do Presidente 
da Junta, relativa à celebração de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por tempo indeterminado na categoria Assistente Operacional 
com “Nuno Miguel Duarte Cipriano”. 
 

1.12 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 29/17 do Presidente 
da Junta respeitante 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 
2017. 
 

1.13 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 30/17 do Presidente 
da Junta respeitante 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 2017. 
 

1.14 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 31/17 do Presidente 
da Junta referente à abertura de um procedimento através de empreitada 
de obras públicas, da “Remodelação do Espaço de Jogo e de Recreio da 
Rua 1º de Maio, na Manjoeira, em Santo Antão do Tojal”. 
 

1.15 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 32/17 do Presidente 
da Junta respeitante à permissão de realização de trabalho suplementar 
até às 350 horas, aos trabalhadores da carreira de Assistente Técnico e 
Assistente Operacional durante o ano de 2017. 
 

1.16 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 33/17 do Presidente 
da Junta ao abrigo da alínea 2) do nº 1 do artigo 94º da Lei nº 35/14 de 
20 de junho, referente à prorrogação de autorização, da mobilidade na 
categoria da trabalhadora Leonor Lurdes Gomes Fonseca Joaquim, com 
a categoria de Assistente Operacional para a Câmara Municipal de 
Loures, pelo período de seis meses com efeitos a 1 de julho de 2017. 
 

1.17 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 34/17 do Presidente 
da Junta respeitante à celebração de Contrato de Prestação de Serviços 



 

na modalidade de Avença, com a Drª Maria Elisabete pais de Carvalho no 
que concerne à gestão de Recursos Humanos, pelo período de 6 meses. 
 

1.18 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 35/17 do Presidente 
da Junta respeitante à aquisição de 1 aparelho de ar condicionado à 
firma “J.C.A.- Eletricidade & Ar Condicionado” pelo valor de 625,00€+IVA 
para ser instalado no Posto da GNR do Zambujal. 
 

1.19 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 36/17 do Presidente 
da Junta respeitante à adjudicação da proposta apresentada pela 
empresa “Viveiros S. Francisco” relativa à prestação de serviços de 
manutenção de espaço verde da Quinta do Aqueduto em Santo Antão do 
Tojal, pelo valor mensal de 550,00€+IVA. 
 

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

 
 

 
  
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


