
 

       
 
 

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 14ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de julho de 2019, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 13ª reunião ordinária 
realizada em 08-07-2019. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta apresentada pela 

CML para celebração de Acordo de Cooperação para realização da Feira 
Setecentista 2019. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 39/19 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. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 40/19 do 
Presidente da Junta referente à renovação do Contrato de Prestação de 
Serviços na modalidade de Tarefa, com a funcionária Maria do Carmo 
Alves Joaquim Ventura, pelo período de 1 ano.  
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 41/19 do 
Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento de 
contratação com vista â aquisição de serviços de planeamento, 
animação e decoração do evento “Feira Setecentista”. 
 



 

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

1.7 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Cesaltina Pedreira Ferreira, conforme solicitado, visto 
ser pessoa carenciada. 
 

1.8 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. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal para aluguer de um 
autocarro. 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 42/19 do 
Presidente da Junta, referente à adjudicação à empresa “António 
J.P.Silva – Construção Civil, Lda” a reparação das infiltrações na 
cobertura da EB1/JI de São Julião do Tojal. 
 

1.11 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 43/19 do 
Presidente da Junta, referente à consolidação da mobilidade na 
categoria de Assistente Operacional, de Paula Cristina Carlos Pedroso 
do Vale, com efeitos a 1 de agosto de 2019. 
 

1.12 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 44/19 do 
Presidente da Junta, referente à realização de Trabalho Suplementar 
até às 1000 horas, aos trabalhadores da carreira de Assistente Técnico 
e Assistente Operacional durante o ano 2019. 
 

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

1.14 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário ao 
Agrupamento de Escuteiros 1023 de São Julião do Tojal para aluguer 
de um autocarro. 
 

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

 
 
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 

João da Silva Florindo 


