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ATA EM MINUTA N.º 2/JFA/2021 

 

Aos dezoito dias do mês de janeiro de 2021, pelas 19h00, realizou-se a Reunião 

Ordinária da Junta de Freguesia, por videoconferência através da plataforma zoom, 

com os códigos de acesso disponibilizados por e-mail, nos termos do artigo 24.º-A 

do Código do Procedimento Administrativo, aditado pela Lei n.º 72/2020, de 16 de 

novembro, com a presença do Presidente José António Borges, do Secretário José 

Alberto Reis, do Tesoureiro José Ferreira, da Vogal Margarida Afonso, do Vogal 

Mário Branco, do Vogal Ricardo Varela e do Vogal Pedro Bastos.  

Nos termos e para os efeitos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

foram deliberadas em Reunião de Junta, as propostas a seguir discriminadas, 

constituindo o presente documento, bem como os originais dos referidos 

documentos, a ata em minuta: 

 
Ponto 1 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 3/2021 (subscrita pelo 
Vogal Pedro Bastos), relativa ao apoio financeiro e não financeiro, ao abrigo dos 
Contratos Programa de 2021 a Clubes e Associações desportivas da Freguesia de 
Alvalade, para o desenvolvimento da sua atividade desportiva regular. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 4/2021 (subscrita pelo 
Vogal Pedro Bastos), relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de cedência de 
autocarro, ao Clube de Rugby São Miguel. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 5/2021 (subscrita pelo 
Vogal Ricardo Varela), relativa ao apoio financeiro destinado aos Agrupamento de 
Escola de Alvalade, para a Gestão Escolar das Escolas Básicas do Primeiro Ciclo e 
Jardins de Infância da Freguesia de Alvalade. 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 4 – Foi RETIRADA a Proposta n.º 6/2021 (subscrita pela Vogal Margarida 
Afonso), relativa à ratificação do Despacho 558/2020, referente à cedência do 
armazém do Mercado de Alvalade à plataforma cívica P'LA ARTE. 
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Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 7/2021 (subscrita pelo 
Vogal Mário Branco), relativa à ratificação do despacho de homologação da lista 
unitária final e demais deliberações do júri, do procedimento concursal comum para 
preenchimento de um posto de trabalho, por contrato por tempo incerto, da carreira 
e categoria de assistente operacional, no Serviço de Higiene Urbana. 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 8/2021 (subscrita pelo 
Vogal Mário Branco), relativa à ratificação da designação do júri do período 
experimental do trabalhador João Pedro Nogueira Pernes. 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 9/2021 (subscrita pelo 
Vogal Mário Branco), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento 
referente à “Aquisição de serviços de limpeza e higiene urbana para o Serviço de 
Higiene Urbana” – Processo n.º 4/AJ/JFA/2021. 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 10/2021 (subscrita pelo 
Vogal Mário Branco), relativa à distribuição de quotas, referente ao ciclo de 
avaliação 2019/2020, no âmbito do sistema integrado de gestão e avaliação do 
desempenho na Administração Pública (SIADAP). 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 11/2021 (subscrita pelo 
Vogal Mário Branco), para fixação dos níveis de ponderação dos parâmetros de 
avaliação para o ciclo de avaliação 2021/2022, no âmbito do sistema integrado de 
gestão e avaliação do desempenho na administração Pública (SIADAP). 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 12/2021 (subscrita pelo 
Vogal Mário Branco), relativa à homologação da avaliação final do período 
experimental das trabalhadoras Nicole Vieira, Carla Sobreiro e Maria Teresa Câmara 
Pereira. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 13/2021 (subscrita pelo 
Vogal Tesoureiro), relativa à ratificação da revogação da decisão de contratar no 
âmbito do procedimento referente à “Empreitada de requalificação do Bairro das 
Caixas – Rua João Lúcio” – Processo n.º 77/CPR/JFA/2020, bem como à ratificação 
da decisão de contratar no âmbito do procedimento, por concurso público referente à 
“Empreitada de requalificação do Bairro das Caixas – Rua João Lúcio” – Processo n.º 
2/CP/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 14/2021 (subscrita pelo 
Vogal Tesoureiro), relativa à ratificação da decisão de autorizar despesa e contratar 
a empreitada de “Fornecimento e montagem de estrutura metálica, tipo mezanine, 
para armazenamento de produtos no Posto de Limpeza das Murtas”. 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 13 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 15/2021 (subscrita pelo 
Presidente), para a atribuição aos assistentes operacionais, afetos ao Serviço de 
Higiene Urbana, do suplemento de insalubridade. 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 14 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 16/2021 (subscrita pelo 
Presidente), relativa à atribuição de apoio financeiro, de natureza excecional, no 
contexto da pandemia da COVID-19, ao Grupo Desportivo e Cultural dos Bairros 
Fonsecas e Calçada. 
 

(Aprovada por unanimidade com reserva de redação) 
 

Ponto 15 – Apreciação, discussão e votação das Propostas n.º 17/2021, 18/2021, 
19/2021, 20/2021, 21/2021, 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021 e 26/2021 
(subscritas pelo Presidente), relativas às ratificações das INF/130/SDS/2020, 
INF/132/SDS/2020, INF/133/SDS/2020, INF/135/SDS/2020, INF/136/SDS/2020, 
INF/137/SDS/2020, INF/138/SDS/2020, INF/01/SDS/2021, INF/02/SDS/2021 e 
INF/03/SDS/2021, respeitantes ao Fundo de Emergência Social-COVID 19. 
 
(Aprovadas por unanimidade) 
 
Ponto 16 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 27/2021 (subscrita pelo 
Presidente e Vogais da Junta de Freguesia de Alvalade), relativa a voto de pesar pelo 
falecimento do fadista Carlos do Carmo. 
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(Aprovada por unanimidade) 
 

 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da supracitada Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro eu, Maria Madalena Viana, coordenadora técnica, lavrei a presente ata 
em minuta, a qual foi aprovada por unanimidade. 

 

O Presidente 

 

 

José António Borges 
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