
 

 
 
 

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 16ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de agosto de 2016, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 15ª reunião ordinária 
realizada em 08-08-2016. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 32/16 do 

Presidente da Junta relativa à abertura de procedimento de Empreitada 
de “Alcatroamento da rua das Calçadas e anexos que liga à rua Castelo 
Picão”. 

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

Junta relativa à abertura de procedimento de Empreitada de 
“Alcatroamento da Rua Castelo Picão, troço entre o viaduto da CREL e a 
entrada do Casal do Canas”. 

 
1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 34/16 do 

Presidente da Junta relativa à abertura de procedimento de Prestação 
de serviços na área da Comunicação Institucional”. 

                                                                                                                                                                       
1.5 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 35/16 do 

Presidente da Junta relativa à adjudicação à firma “Carnes Paciência” 
para fornecimento de 5 porcos no espeto para a realização de um 
churrasco na Feira Setecentista. 

 



 

1.6 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário de 700,00€ 
à Capela de Nossa Senhora da Apresentação para pagamento da 
Orquestra da Sociedade Recreativa de Pinteus no acompanhamento da 
procissão anual. 

 
1.7 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário de 322,66€ 

à Paróquia de Santo Antão Tojal para aquisição de estantes para o 
Banco Alimentar. 

 
1.8 Deliberado, por unanimidade aprovar o relatório do período 

experimental (de 1 de fevereiro de 2016 a 31 de julho de 2016), nos 
termos do nº3 do artigo 46º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, 
apresentado pela funcionária Hélia Cristina Branco Tomé de Carvalho, 
com a categoria de Assistente Técnica. 

 
1.9 Deliberado, por unanimidade, ceder ao Zambujalense Futebol Clube, os 

seguintes materiais para pintura da sua sede e muros do campo de 
jogos: 90L de tinta plástica branca, 30L de tinta acrílica acetinada 
branca, 15L tinta de areia branca, 5L tinta plástica azul, 2L tinta 
esmalte branco e 1L diluente sintético. 

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

 
  
 
 
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


