
 

 
 
 
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 14ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de julho de 2018, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 13ª reunião ordinária 
realizada em 9-07-2018. 

 
1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar a 3ª. Alteração Orçamental. 

 
1.3 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 30/18 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação ao empreiteiro Carlos Pires, 
em regime de ajuste direto simplificado a reparação do piso junto ao 
caixote do lixo no Bairro Mato do Antão.  
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 31/18 do 
Presidente da Junta referente à celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado na categoria de assistente 
operacional com João Lucas de Oliveira e José António de Oliveira 
Serralha (Procedimento Concursal Regularização - Lei nº 112/2017, de 
29 de dezembro). 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma Topgim 2 novas balizas 
de Futebol de 7 para o Atlético Clube do Tojal, pelo valor 1.483,80€ 
acrescido de IVA, conforme orçamento apresentado. 
 

1.6 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário no valor de 
1000€ à Sociedade Recreativa da Manjoeira para a atividade de Futsal 
para a época 2018/2019. 



 

1.7 Deliberado, por unanimidade, aprovar o orçamento para a participação 
da GNR no desfile noturno integrado na Feira Setecentista 2018, 
conforme orçamento apresentado. 
 

1.8 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Isabel Maria Pereira, conforme solicitado, visto ser 
pessoa carenciada. 
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca ao senhor José João Cabral, conforme solicitado, visto ser 
pessoa carenciada. 
 

1.10 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Cidália Encarnação Soares, conforme solicitado, visto 
ser pessoa carenciada. 
 

1.11 Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de água 
branca à senhora Judite Maria Pereira Soares, conforme solicitado, 
visto ser pessoa carenciada. 
 
 

1.12 Aprovação da relação de atestados emitidos.  
  
 

 
 

O Secretário da Junta de Freguesia, 
 
 
 

José Júlio dos Santos Pinto 


