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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 11ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de junho de 2021, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 
 
Ponto 1.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 10ª reunião ordinária 

realizada em 31-05-2021. 
 

Ponto 2.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 26/2021 do 
Presidente da Junta referente à celebração de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado, na categoria de Assistente 
Operacional, a partir de 15 de junho de 2021  com Flávia Daniela 
Azevedo Fernandes dos Santos. 

 
Ponto 3.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 27/2021 do 

Presidente da Junta referente à abertura de um Procedimento Concursal 
Comum na carreira/categoria de Assistente Operacional, em regime de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

 
Ponto 4.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 28/2021 do 

Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento por 
Consulta Prévia, para realização de uma Empreitada de Obras Públicas de 
beneficiação do edifício Sede da Junta de Freguesia em Santo Antão do 
Tojal. 

 
Ponto 5.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 29/2021 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação ao Engº João Filipe Alves 
Moreira a prestação de serviços de apoio técnico especializado na área do 
ambiente e aprovar a Minuta do Contrato de Prestação de Serviços. 

 
Ponto 6.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 30/2021 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à firma “Cabena, Lda.”, a 
aquisição dos serviços de fornecimento e montagem dos equipamento e 
piso sintético no Parque Infantil do Jardim de Infância de Pinteus. 
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Ponto 7.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 31/2021 do 

Presidente da Junta, referente à adjudicação dos serviços de execução do 
projeto de arquitetura paisagística de “Revitalização do Largo António 
Sérgio no Zambujal” à arquiteta Joana Casqueiro Conde da Luz e aprovar 
a Minuta do Contrato de Prestação de Serviços. 

 
Ponto 8.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 32/2021 do 

Presidente da Junta referente à renovação do Contrato de Prestação de 
Serviços na modalidade de Tarefa, com a funcionária Maria do Carmo 
Alves Ventura, pelo período de 1 ano, a partir de 1 de julho de 2021. 

 
Ponto 9. Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 33/2021 do 

Presidente da Junta referente à realização de Trabalho Suplementar, aos 
trabalhadores da carreira de Assistente Técnico e Assistente Operacional 
durante o ano 2021. 

 
Ponto 10. Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 34/2021 do 

Presidente da Junta referente à aprovação dos Relatórios do Período 
Experimental dos Funcionários Daniel Filipe Lobo de Barros, Ruben André 
Gonçalves Coutinho e Rafael Henrique Abrantes de Oliveira. 

 
Ponto 11. Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de 

água branca à senhora Maria Joaquina Fernanda Vale, conforme 
solicitado, visto ser pessoa carenciada. 

 
Ponto 12.  Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de 

água branca à senhora Jesuína Clara Santos, conforme solicitado, visto 
ser pessoa carenciada. 

 
Ponto 13. Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15L de tinta de 

água branca à senhora Maria Guilhermina Santos Ferreira Duarte, 
conforme solicitado, visto ser pessoa carenciada. 

 
Ponto 14. Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados 

emitidos.  
 
 
 
 
 
                                          

 O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


