
 

 
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 09 de dezembro de 2019, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 

1.1 Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 22ª reunião ordinária 
realizada em 25-11-2019. 
 

1.2 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 68/19, do 
Presidente da Junta, referente à adjudicação à empresa “Ponto Seguro -
Mediação de Seguros, Lda.”  à aquisição de serviços de Consultadoria e 
Mediação de Seguros  
 

1.3 Deliberado por unanimidade, aprovar a Proposta nº 69/19 do 
Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento de 
Aquisição de Serviços de Seguros para Acidentes de trabalho e Pessoais, 
Frota Automóvel, Multirriscos e Responsabilidade Civil de Exploração.  
 

1.4 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 70/19 do 
Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento por 
Consulta Prévia para Aquisição de Combustíveis Rodoviários. 
 

1.5 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 71/19, do 
Presidente da Junta, referente à adjudicação à sociedade “Letras & 
Sinais, Comunicação e Imagem, Lda.”, para aquisição de serviços na 
área da comunicação institucional da Junta de Freguesia. 
 
 



 

1.6 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 72/19, conceder a 
Tolerância de Ponto a todos os trabalhadores da Junta de Freguesias, 
nos dias 24 e 31 de dezembro de 2019. 
  

1.7 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 73/19 do 
Presidente da Junta referente à alteração da composição do Júri do 
Procedimento Concursal Comum para preenchimento de três postos de 
Trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional. 

 
1.8 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 74/19 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação ao Restaurante “D. Isilda” 
para fornecimento do Almoço de Natal para os funcionários e familiares 
da Junta de Freguesia,  
 

1.9 Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Sociedade 
Recreativa da Manjoeira para execução de obras na sua sede. 
  

1.10 Deliberado, por unanimidade, autorizar à firma “IEPEP, Lda.”, o 
pagamento da divida de publicidade em atraso à Junta de Freguesia em 
6 prestações. 
 

1.11 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 75/19 do 
Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Viveiros S. 
Francisco” a aquisição de serviços de manutenção de Espaços Verdes – 
Quinta do Aqueduto em Santo Antão do Tojal. 
 

1.12 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 76/19 do 
Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “António J.P. 
Silva – Construção Civil, Lda.”, para reparação de 4 tubagens de ar 
condicionado no edifício do Jardim de Infância de São Julião do Tojal. 
 

1.13 Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 77/19 do 
Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Soupinto, 
Lda.”, a aquisição de painéis de Iluminação de Natal para as ruas da 
Freguesia. 

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

 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 

João da Silva Florindo 


