
 

 
 

       
 
 

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 22ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 25 de novembro de 2019, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 21ª reunião ordinária 
realizada em 11-11-2019. 
 

1.2 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Associação 
Verde Minho para realização do “XVIII Encontro de Tocadores de 
Concertina”. 
 

1.3 Deliberado, por unanimidade, aprovar as Opções do Plano, Orçamento, 
PPI, PPA e Mapa de Pessoal para o ano 2020. 
(Esta deliberação carece de aprovação da Assembleia de Freguesia). 
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 62/19 do 
Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento de 
“Aquisição de serviços na área da Comunicação Institucional”. 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 63/2019 do 
Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento de 
“Aquisição de serviços de manutenção do espaço verde da Quinta do 
Aqueduto em Santo Antão do Tojal”. 
 



 

 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, proceder ao aluguer de um autocarro 
para transporte das crianças da EB1/JI de A-das-Lebres à Capital do 
Natal em Algés. 
 

1.7 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 64/2019 do 
Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento para 
contratação de “Serviços de Consultadoria e Mediação na área de 
Seguros”. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 65/2019 do 
Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Local & Ideias” 
da aquisição de lembranças de Natal para as crianças das Escolas, 
professores e pessoal auxiliar. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 66/2019 do 
Presidente da Junta referente à celebração de um contrato de aquisição 
de serviços na modalidade de Avença com Magda Filipa Castanheira 
Rolo. 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, adquirir uma cadeira de rodas para uma 
aluna da EB1 de Santo Antão do Tojal. 
 

1.11 Deliberado, por unanimidade, ratificar a deliberação da Junta de 
Freguesia referente à proposta da CML de “Redução de 20% da Taxa de 
IMI aos Bombeiros Voluntários que detenham habitação própria e 
permanente na área da nossa Freguesia”. 
 

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

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 

João da Silva Florindo 


