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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 5ª 
Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de dezembro de 2021, a Junta de 
Freguesia deliberou: 
 

Ponto1- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 4ª reunião ordinária 
realizada em 29-11-2021. 

 
Ponto 2- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 24/2021 

referente à Celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico, a partir 
de 1 de janeiro de 2022 com Saul Manuel Trindade Patrão. 

  
Ponto 3- Deliberado por unanimidade, aprovar a Proposta nº 25/2021 do 

Presidente da Junta referente à atribuição do topónimo “Rua das 
Oliveiras” a uma artéria na localidade de Malhapão, com início na rua 
Comandante Carvalho Araújo e sem saída. 

 
Ponto 4- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 26/2021 do 

Presidente da Junta referente à atribuição do topónimo “Rua das 
Eugenias” a uma artéria na localidade de Malhapão, com início na rua 
das Oliveiras e sem saída. 

 
Ponto 5- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 27/2021 do 

Presidente da Junta referente à Abertura de um procedimento, por 
ajuste direto, regime geral, para prestação de serviços na área da 
Comunicação Institucional da Junta de Freguesia.  

 
Ponto 6- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 28/2021 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação da proposta apresentada 
pela seguradora “Caravela. Companhia de Seguros, S.A.”, pelo período 
de 12 meses, com inicio a 1 de janeiro de 2022. 

 Foi igualmente aprovada a proposta de “Minuta de Contrato de 
Prestação de Serviços”. 
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Ponto 7- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 29/2021 do 
Presidente da Junta referente à adjudicação da Empreitada de Obras 
Públicas, à empresa de “Carlos Manuel Pires”, referente à realização de 
obras em vários passeios e arruamentos na Freguesia. 

 
Ponto 8- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 30/2021 do 

Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento através 
de ajuste direto, regime geral, para contratação de Aquisição de Artigos 
de Limpeza, Escritório e artigos de higiene específicos para desinfeção 
no âmbito do Covid. 

 
Ponto 9- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 31/2021 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Combusloures- 
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, Lda.” para aquisição de 
Combustíveis Rodoviários para abastecimento das viaturas e 
equipamentos da Junta de Freguesia. 
Foi também aprovada a minuta do contrato, nos termos do artigo 98º 
do Código dos Contratos Públicos. 

 
Ponto 10- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 32/2021 do 

Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento por 
Ajuste Direto, regime Geral para a contratação de serviços de 
manutenção de espaços verdes da Quinta do Aqueduto em Santo Antão 
do Tojal e Zona Verde da Rua da Liberdade em A-das-Lebres. 

 
Ponto 11- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 33/2021 do 

Presidente da Junta referente à conceção de Tolerância de Ponto aos 
trabalhadores da Junta de Freguesia nos dias 24 e 31 de dezembro de 
2021. 

 
Ponto 12- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Orçamento, PPI, PPA e 

Mapa de Pessoal para o ano 2022. 
 (Esta deliberação carece de aprovação por parte da Assembleia  de 

Freguesia)  
 
Ponto 13- Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados 

emitidos. 
 
 
 
                                                                O Presidente da Junta de Freguesia, 

 
 
 

João da Silva Florindo 


