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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 14ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de julho de 2021, a Junta de 

Freguesia deliberou: 

 
 
Ponto 1.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 13ª reunião ordinária 

realizada em 12-07-2021. 
 

Ponto 2.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 38/2021 do 
Presidente da Junta referente ao fornecimento e montagem de vedação do 
Parque Infantil da Quinta do Aqueduto. 

 
Ponto 3.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 39/2021 do 

Presidente da Junta referente adjudicação à firma Cabena-Cabinas de 
Benavente, Lda do fornecimento e montagem de equipamentos infantis e 
piso sintético amortecedor de impacto para o Parque Infantil do 
Polidesportivo de A-das-Lebres. 

 
Ponto 4.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a 6ª Alteração Orçamental. 

 
Ponto 5.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 40/2021 do 

Presidente da Junta referente à renovação de contrato de avença com a 
consultora jurídica Dra. Maria Manuela Frias pelo período de 1 ano a 
partir de 1 de agosto de 2021. 

 
Ponto 6.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 41/2021 do 

Presidente da Junta referente à cessação do Procedimento Concursal 
Comum para o preenchimento de 2 postos de trabalho na 
carreira/categoria de Assistente Operacional. 

 
Ponto 7.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta nº 42/2021 do 

Presidente da Junta referente à abertura de Procedimento Concursal 
Comum para preenchimento de 1 posto de trabalho na carreira/categoria 
de Assistente Técnica. 
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Ponto 8. Deliberado, por unanimidade, aprovar o ajuste direto simplificado nº 

270-2021 para aquisição e montagem de 2 aparelhos de ar condicionado 
para o Edifício sede da Junta de Freguesia. 

 
Ponto 9. Deliberado, por unanimidade, atribuir uma lata de 15 litros de tinta 

de água branca ao senhor Joaquim de Sousa Rodrigues Mira, conforme 
solicitado. 

 
Ponto 10. Deliberado, por unanimidade, conceder à Associação do Bairro do 

Zambujal 5 latas de 15L de tinta de água branca e 20 telhas para 
procederem a pintura e reparações no telhado do edifício sede da 
Associação. 

 
Ponto 11. Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados 

emitidos.  
 
 
 
 
 
                                          

 O Presidente da Junta de Freguesia, 
 
 
 
 
 

João da Silva Florindo 


