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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 

Art.º 20.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público que na 9.ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 25 de maio de 2020, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

Ponto 1- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 8.ª reunião ordinária 
realizada em 11-05-2020. 

 
Ponto 2- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 29/2020 do 

Presidente da Junta referente à mobilidade intercarreiras de Lígia da 
Conceição Merino do Rosário Tanganha. 

 
Ponto 3- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 30/2020 do 

Presidente da Junta referente à consolidação da mobilidade 
intercategorias de Joaquim João Ferreira Cardoso e Paula Cristina 
Carlos Pedroso do Vale. 

 
Ponto 4- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 31/2020 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa 
ArquiteToldos. Lda., a aquisição de prestação de serviços da 2ª fase 
de Cobertura das Bancadas do campo de futebol do Zambujalense 
futebol Clube. 

 
Ponto 5- Deliberado, por unanimidade, aprovar a 3.ª Alteração Orçamental. 
 
Ponto 6- Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de 

água branca à senhora Maria Guilhermina Santos Ferreira Duarte, 
conforme solicitado, visto ser pessoa carenciada. 

 
Ponto 7- Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de 

água branca ao senhor António Jorge Mateus Duarte, conforme 
solicitado, visto ser pessoa carenciada. 

 
Ponto 8- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à 

Sociedade Recreativa da Manjoeira para aluguer de um autocarro para 
realização de um passeio no “Dia da Mulher”. 
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Ponto 9- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo Antão do 
Tojal. 

 
Ponto 10- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 32/2020 do 

Presidente da Junta, referente à atribuição de um apoio monetário à 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal para 
realização de obras no telhado da Associação. 

 
Ponto 11- Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados 

emitidos. 
 

            
                                

            O Presidente da Junta 
  

 
 

João da Silva Florindo 


