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ATA EM MINUTA N.º 3/JFA/2021 

 

Ao dia um do mês de fevereiro 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 28/2021 (subscrita pelo 
Vogal Pedro Bastos), relativa à ratificação da INF/02/GED/2021, respeitante ao 
apoio não financeiro sob a forma de cedência do autocarro ao Clube de Rugby São 
Miguel, para o dia 16 de janeiro de 2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 29/2021 (subscrita pelo 
Vogal Pedro Bastos), relativa ao apoio financeiro e não financeiro, ao abrigo dos 
Contratos Programa de 2021 à Cooperação de Formação e Animação Cultural 
(COFAC) – Lusófona Voleibol Clube, para o desenvolvimento da sua atividade 
desportiva regular. 
 

(Aprovada por unanimidade com reserva de redação) 
 
Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 30/2021 (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. 
 
(Aprovada por maioria com cinco votos a favor e duas abstenções dos Vogais 
do PCP) 
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Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 31/2021 (subscrita pelo 
Vogal Mário Branco), relativa à consolidação da mobilidade na categoria do 
trabalhador Pedro Miguel Miranda Rodrigues. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 32/2021 (subscrita pelo 
Vogal Mário Branco), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento 
referente à “Aquisição de serviços de consultoria para a manutenção da Certificação 
do Sistema de Gestão da Qualidade, no âmbito do Serviço de Higiene Urbana, da 
Junta de Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 12/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 33/2021 (subscrita pelo 
Vogal Mário Branco), relativa à abertura de procedimento concursal comum, para o 
preenchimento de um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico, 
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, no 
Serviço de Economia e Inovação. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 34/2021 (subscrita pelo 
Vogal Mário Branco), relativa à utilização faseada dos métodos de seleção, nos 
procedimentos concursais para Técnico Superior afeto ao Serviço de Direitos Sociais 
e Técnico Superior, afeto ao Serviço de Cultura e Coletividades. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 35/2021 (subscrita pelo 
Vogal Mário Branco), relativa à ratificação da designação do júri do período 
experimental da trabalhadora Joana Bernardo Coutinho. 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 36/2021 (subscrita pelo 
Vogal Mário Branco), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento 
referente à “Aquisição de viatura elétrica para apoio ao Serviço de Higiene Urbana 
da Junta de Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 18/CPR/JFA/2021. 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 



 
 
 

Página 3 de 4 
 

Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 37/2021 (subscrita pelo 
Vogal Tesoureiro), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento 
referente à “Empreitada de adaptação de espaços de utilização geral a gabinetes 
médicos no centro de saúde de Alvalade” – Processo n.º 8/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por maioria com cinco votos a favor e duas abstenções dos Vogais 
do PCP) 
 
Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 38/2021 (subscrita pela 
Vogal Margarida Afonso e pelo Vogal Tesoureiro), relativa à decisão de contratar no 
âmbito do procedimento referente à “Aquisição de software de georreferenciação da 
Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 13/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 39/2021 (subscrita pelo 
Vogal Tesoureiro), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento 
referente à “Empreitada de requalificação do espaço exterior Azinhaga das 
Teresinhas” – Processo n.º 17/CP/JFA/2021. 
 
(Aprovada por maioria com cinco votos a favor e duas abstenções dos Vogais 
do PCP) 
 
Ponto 13 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 40/2021 (subscrita pelo 
Vogal Tesoureiro), relativa à decisão da revogação da decisão de contratar no 
âmbito do procedimento referente à “Empreitada de requalificação da Avenida do 
Brasil, 160-174” – Processo n.º 67/CPR/JFA/2020, bem como à decisão de contratar 
no âmbito do procedimento referente à “Empreitada de requalificação da Avenida do 
Brasil, 160-174” – Processo n.º 16/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 14 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 41/2021 (subscrita pelo 
Presidente), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à 
“Aquisição de serviços de assessoria e apoio ao executivo” – Processo n.º 
7/AJ/JFA/2021. 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 

Ponto 15 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 42/2021 (subscrita pelo 
Presidente), relativa ao início do procedimento tendente à aprovação do 
Regulamento de Atribuição de Hortas e Pequenos Jardins Urbanos de Alvalade. 
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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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