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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 

11.ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de junho de 2020, a Junta  

Freguesia deliberou: 

 

 

Ponto 1- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 10.ª reunião ordinária 
realizada em 09-06-2020. 

 
Ponto 2- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 35/2020 do 

Presidente da Junta referente à autorização do pagamento da 
formação ao trabalhador afeto à realização do Transporte Escolar. 

 
Ponto 3- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 36/20´20 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à firma “Fullquest-
Comunicação & Marketing, SA; da aquisição e montagem de uma 
estrutura metálica na Rotunda da Quinta da Cruz. 

 
Ponto 4- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 37/2020 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, a partir de 1 
de julho de 2020. 

  
Ponto 5- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal para 
fazer face às despesas com as obras de remodelação de instalações. 

 
Ponto 6- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures para 
reconversão de uma ambulância de socorro. 

 
Ponto 7- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fanhões para 
aquisição de máscaras florestais. 
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Ponto 8- Deliberado, por unanimidade, atribuir 2 latas de 15l de tinta de água 
branca, ao senhor Ernesto de Jesus Andrade, conforme solicitado, 
visto ser uma pessoa carenciada. 

 
Ponto 9- Deliberado, por unanimidade, atribuir 1 lata de 15l de tinta de água 

branca à senhora Maria Rosa Lameirinhas Coixão Rocha conforme 
solicitado, visto ser uma pessoa carenciada. 

 
Ponto 10- Deliberado, pior unanimidade, atribuir os materiais solicitados ao 

senhor João Carlos Mateus Duarte, para recuperação da sua 
habitação conforme solicitado, visto ser uma pessoa carenciada. 

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

emitidos. 
 

            
                                

            O Presidente da Junta 
  

 
 

João da Silva Florindo 


