
 

 
 
 
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 7ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 09 de abril de 2018, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 1ª reunião 
extraordinária realizada em 05-04-2018. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 15/18 do 

Presidente da Junta referente à Regularização extraordinária dos 
vínculos precários. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 16/18 do 
Presidente da Junta referente à abertura do Procedimento Concursal 
Comum para preenchimento de 3 postos de trabalho na 
carreira/categoria de Assistente Operacional no âmbito do Programa de 
Regularização Extraordinária de Vínculos Precários – PREVPAP. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 17/18 do 
Presidente da Junta referente à abertura de Procedimento Concursal 
Comum para preenchimento de 1 posto de trabalho na 
carreira/categoria de Assistente Operacional, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, aprovara a proposta nº 18/18 do 
Presidente da Junta referente à atribuição de um apoio às Coletividades 
que participam nas comemorações do 25 de Abril de modo a suprir os 
custos com as suas atividades. 
 



 

1.6 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de 
Empreitada de “Regularização do piso e seu asfaltamento a betuminoso 
quente na via entre o Bairro do Zambujeiro e a Zona Industrial da 
Santogal”. 
 

1.7 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de 1328,40€ 
à Sociedade Recreativa da Manjoeira para realização de obras na 
Coletividade. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário de 750,00€ 
ao Atlético Clube do Tojal para fazer face às despesas com a realização 
do XII Torneio Paulo Vitor. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário de 487,67€ 
à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal para 
aquisição de equipamentos. 
 

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

 
 

 
  
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


