
 

 
 
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 11 de abril de 2016, a 

Junta de Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 6ª reunião ordinária 
realizada em 28-03-2016. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar o Mapa de Férias dos 

Funcionários da Junta de Freguesia. 
 
1.3 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de 

Empreitada de preparação, reparação e alcatroamento do piso da rua 
que liga a EM 628 à rua Major Rosa Bastos e A-das-Lebres. 

 
1.4 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio de 275,00€ (duzentos e 

setenta e cinco euros) à Sociedade Recreativa da Manjoeira para 
aluguer de um autocarro. 

 
1.5 Deliberado, por unanimidade, aprovar a venda do Ossário nº 218 do 

Cemitério Paroquial de São Julião do Tojal à senhora Aurora Ascensão 
Delgado, pelo valor de 1.207,50€ (mil duzentos e sete euros e cinquenta 
cêntimos). 

 
1.6 Deliberado, por unanimidade, celebrar um protocolo com a C.D.T. VET 

Clínica Veterinária, ao abrigo do qual a mesma se compromete a fazer 
descontos entre 10% e 20% sobre os preços de venda ao público 
praticados na clínica, aos membros, colaboradores da Junta, 
funcionários e residentes da Freguesia.  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
1.7 Deliberado, por unanimidade, proceder ao averbamento da sepultura nº 

109, 1ª Secção do Cemitério Paroquial de Santo Antão do Tojal, em 
nome de Maria Lídia Nobre Sequeira Santos Couto. 

 
1.8 Deliberado, por unanimidade, proceder ao averbamento da sepultura nº 

199, 1ª Secção do Cemitério Paroquial de Santo Antão do Tojal, em 
nome de Prazeres Maria Nobre Sequeira Pires. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, aprovar o prolongamento do topónimo 
“Rua de São Roque” até à rotunda das Oliveiras em Santo Antão do 
Tojal, troço atualmente designado por EN 115. 

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

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


