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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 

Artº 20º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público que na 21ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de novembro de 2020, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

 

Ponto 1- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 20ª reunião ordinária 
realizada em 9-11-2020. 

 
Ponto 2- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 53/2020 do 

Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento por 
Consulta Prévia para Aquisição de Combustíveis Rodoviários. 

 
Ponto 3- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 54/2020 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa Local& Ideias – 
Sociedade Unipessoal Lda a aquisição de brindes a fornecer às crianças 
das Escolas da Freguesia e restante equipa técnica, no âmbito das 
Festas de Natal.  

 
Ponto 4- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 55/2020 do 

Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento, através 
de ajuste direto, para a contratação de Aquisição de Serviços de 
Manutenção de Espaço Verde da Quinta do Aqueduto em Santo Antão 
do Tojal, aprovado também o envio de Convite e Caderno de Encargos à 
empresa Viveiros S. Francisco.  

 
Ponto 5- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 56/2020 do 

Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento por 
Consulta Prévia para prestação de serviços na área da comunicação 
institucional da Junta de Freguesia. 

 
Ponto 6- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 57/2020 do 

Presidente da Junta referente à abertura de procedimento para a 
aquisição de serviços de seguros para Acidentes de Trabalho e Pessoais, 
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Frota Automóvel, Multirriscos e Responsabilidade Civil de Exploração, 
foi aprovado também o envio de Convite para o procedimento ao 
mediador Ponto Seguro – Mediação de Seguros, Lda. 

 
Ponto 7- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 58/2020 do 

Presidente da Junta referente à abertura de Procedimento Concursal 
Comum para preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de Assistente Operacional, em regime de contrato de 
trabalho em funções publicas por tempo indeterminado.  

 
Ponto 9- Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados emitidos. 
 

 
 
                                  
 

                                               O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 

João da Silva Florindo 


