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JUNTA DE FREGUESIA DE SANGALHOS 

 

EDITAL – 015/2022 
 

 Artur Domingos Pires Salvador, Presidente da Junta de Freguesia de Sangalhos, 

Município de Anadia, torna público que, nos termos do artigo 22º da Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, com as atualizações em vigor, CONVOCA a Junta de Freguesia 

para a Reunião Ordinária que se realiza no próximo dia 02 de Agosto (terça-feira), a 

partir das 18h30 horas, a ter lugar no edifício sede da Junta, Av. Dr. Seabra Dinis, 

com a seguinte ordem do dia: 
 

1. Período de Intervenção do Público 
 

2. Período de Antes da Ordem do Dia 
 

3. Ordem do Dia 

3.1. Aprovação da ata da reunião anterior. 
3.2. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia e resumo de tesouraria. 

3.3. Proposta 38_2021/2025 - Contrato de limpeza, abertura de valetas (1.ª fase) 
e cimentação de valetas (2.ª fase). 

3.4. Proposta 39_2021/2025 – Contrato de manutenção e corte de erva em valetas 

da freguesia. 
3.5. Proposta 40_2021/2025 - Prestação de serviço de assistente operacional 

tratorista e responsável de máquinas. 

3.6. Proposta 41_2021/2025 - Isenção de taxas a atribuir ao abrigo do Estatuto 
do Antigo Combatente e outros apoios, aos antigos combatentes residentes 

na freguesia de sangalhos. 
3.7. Proposta 42_2021/2025 - Apoio ao movimento associativo da freguesia – 2.ª 

fase. 

3.8. Proposta 43_2021/2025 – Proposta do Projeto Laboratório de Ideias - Edifício 
Altice Sangalhos. Analise da proposta de comodato. 

3.9. Proposta 44_2021/2025 - Projeto: Anadia a pedalar. Adesão e modelo de 

comparticipação financeira. 
 

4. Outros Assuntos de interesse para a freguesia 
 

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital, que vai ser afixado nas 

instalações da Junta de Freguesia e demais lugares públicos de estilo. 

  
Sangalhos, 28 de Julho de 2022 

 
O Presidente da Junta, 
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