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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 
Art.º 20º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público que na 4ª 
Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de novembro de 2021, a Junta de 
Freguesia deliberou: 
 
Ponto1- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da 3ª reunião ordinária 

realizada em 08-11-2021. 
 
Ponto 2- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Casa 

São Francisco de Assis para realização de obras na Capela. 
  
Ponto 3- Deliberado por unanimidade, aprovar a Proposta nº 12/2021 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação ao restaurante “D. Isilda” o 
Almoço de Natal dos trabalhadores da Junta e seus familiares. 

 
Ponto 4- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 13/2021 do 

Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento de 
“Empreitada de Execução de Obras em vários arruamentos da 
Freguesia”. 

 
Ponto 5- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 14/2021 do 

Presidente da Junta referente à homologação da Lista Unitária de 
Ordenação Final do procedimento concursal comum para um posto de 
trabalho na categoria de Assistente Técnico em regime de contrato 
individual de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.  

 
Ponto 6- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 15/2021 do 

Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento para 
aquisição de serviços de seguros de Acidentes de Trabalho e Pessoais, 
Frota Automóvel, Multirriscos e Responsabilidade Civil de Exploração, 
foi aprovado também o envio do Convite para o procedimento ao 
mediador Ponto Seguro – Mediação de Seguros, Lda. 

 
Ponto 7- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 16/2021 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Sandra 
Espadanal – Sociedade Unipessoal, Lda., o fornecimento e montagem de 
Equipamentos Infantis para o Parque Infantil do Bairro do Tazim em 
São Julião do Tojal. 

 Foi também aprovada a minuta do contrato, nos termos do artigo 98º 
do mesmo diploma legal. 
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Ponto 8- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 17/2021 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Aleugm 
Unipessoal, Lda.”, a prestação de serviços de montagem e desmontagem 
da Iluminação de Natal em várias localidades da Freguesia. 

 
Ponto 9- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 18/2021 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Mariana 
Paulino – Impressões e Brindes, Lda.”, a aquisição de Brindes de Natal 
para oferecer às crianças e restante equipa técnica das Escolas da 
Freguesia. 

 
Ponto 10- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 19/2021 do 

Presidente da Junta referente à abertura de um procedimento por 
Consulta Prévia para aquisição de Combustíveis Rodoviários. 

 
Ponto 11- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Venda do Ossário nº 191 

do Cemitério Paroquial de São Julião do Tojal ao senhor Bernardino 
Martins Ferreira. 

 
Ponto 12- Deliberado, por unanimidade, aprovar a 10ª Alteração Orçamental. 
 
Ponto 13- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 20/2021 do 

Presidente da Junta referente à aquisição de bens para oferta de um 
Cabaz de Natal” a cada trabalhador da Junta de Freguesia. 

 
Ponto 14- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 21/2021 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Calbergráfica, 
Lda.”, a aquisição de Postais de Boas Festas para oferta à população da 
Freguesia. 

 
Ponto 15- Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação da Proposta do 

Presidente da Junta referente à celebração de um contrato de prestação 
de serviços para avaliação psicológica dos concorrentes ao 
procedimento concursal comum para um posto de trabalho na categoria 
de Assistente Técnico. 

 
Ponto 16- Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta nº 22/2021 do 

Presidente da Junta referente à adjudicação à empresa “Humberto 
Rodrigues Iluminações Unipessoal, Lda”, o aluguer, montagem e 
desmontagem de Iluminação de Natal na rotunda das Oliveiras em 
Santo Antão do Tojal e rotunda da Quinta da Cruz em São Julião do 
Tojal. 

 
Ponto 17- Deliberado, por unanimidade, aprovar a relação dos atestados 

emitidos. 
 
 
                                                                O Presidente da Junta de Freguesia, 

 
 
 

João da Silva Florindo 


