
 

 
 
 
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 4ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de dezembro de 2017, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 3ª reunião ordinária 
realizada em 27-11-2017. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta do Presidente da 

Junta relativa à abertura de um procedimento de ajuste direto para a 
contratação de serviços de seguros. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta do Presidente da 
Junta relativa à Tolerância de Ponto a conceder aos funcionários da 
Junta de Freguesia nos dias 26 de dezembro de 2017 e 2 de janeiro de 
2018. 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar o averbamento da sepultura nº 
348/2ª Secção do Cemitério Paroquial de Santo Antão do Tojal em 
nome de Maria de Jesus Cleto. 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Vogal da Junta 
relativa à atribuição do topónimo “Rua da Lomba” a uma artéria na 
localidade de A-das-Lebres. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Presidente da 
Junta relativa à abertura de um procedimento de “Prestação de serviços 
de manutenção de espaço da Quinta do Aqueduto em Santo Antão do 
Tojal”. 



 

 
1.7 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Presidente da 

Junta relativa à abertura de um procedimento de “Prestação de serviços 
na área da comunicação institucional”. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Presidente da 
Junta relativa à celebração de Contrato de Prestação de Serviços na 
modalidade de Avença com a Drª Maria Elisabete Pais de Carvalho no 
que concerne à Gestão de Recursos Humanos, pelo período de um ano. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, aprovar as Opções do Plano, Orçamento, 
PPI e PPA para o ano 2018. 
(Esta deliberação carece de aprovação por parte da Assembleia de 
Freguesia). 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, aprovar o Mapa de Pessoal. 
(Esta deliberação carece de aprovação por parte da Assembleia de 
Freguesia). 

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

 
 
 

 
  
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


