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ATA EM MINUTA N.º 5/JFA/2021 

 

Ao dia um do mês de março 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 Ricardo Varela e do Vogal Pedro Bastos. O Vogal Mário 

Branco, por se encontrar em representação da Junta de Freguesia numa reunião com a CML, 

entrou posteriormente na reunião. 

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 56/2021 (subscrita pelo Vogal 
Mário Branco), relativa à homologação da avaliação final do período experimental de 
trabalhadores afetos ao Serviço de Higiene Urbana. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 57/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro e pela Vogal Margarida Afonso), relativa à decisão de contratar no âmbito do 
procedimento referente à “Aquisição de três esculturas de arte urbana para colocação no 
Bairro das Estacas” – Processo n.º 34/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por maioria com quatro votos a favor e duas abstenções dos Vogais do PCP) 
 
Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 49/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à aprovação do indeferimento do pedido de indemnização da requerente 
associado ao processo 02176/JFA/2017. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 58/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à decisão de adjudicação e de aprovação da minuta do contrato 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) 
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Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 59/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à 
“Empreitada de conservação e reparação dos imóveis sob gestão da Freguesia de Alvalade” – 
Processo n.º 29/CPR/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 60/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à ratificação da decisão de contratar no âmbito do procedimento 
referente à “Empreitada de conservação e reparação dos imóveis sob gestão da Freguesia de 
Alvalade” – Processo n.º 35/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 61/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à decisão de contratar referente à “Empreitada reabilitação da bancada e 
estacionamentos no Complexo Desportivo Municipal São João de Brito” – Processo n.º 
36/CP/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 62/2021, (subscrita pelo 
Presidente), relativa ao apoio financeiro e não financeiro à Associação Mutualista dos 
Trabalhadores da Solidariedade e Segurança Social, para desenvolvimento do Projeto Selfie. 
 
(Aprovada por maioria com cinco votos a favor e duas abstenções dos Vogais do PCP) 
 
Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 63/2021 (subscrita pelo Presidente), 
relativa ao apoio financeiro ao Centro Social e Paroquial do Campo Grande, para 
desenvolvimento do Projeto Reino da Imaginação. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 64/2021 (subscrita pelo 
Presidente), relativa à decisão de atribuição de apoio financeiro à Casa do Concelho de Tomar. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação das Propostas n.º 65/2021, 66/2021, 67/2021, 
68/2021, 69/2021, 70/2021, 71/2021, 72/2021 e 73/2021 (subscritas pelo Presidente), 
relativas às ratificações das INF 31/SDS/2021, INF 32/SDS/2021, INF 34/SDS/2021, INF 
35/SDS/2021, INF 36/SDS/2021, INF 37/SDS/2021, INF 40/SDS/2021, INF 52/SDS/2021 e INF 
54/SDS/2021, respeitantes ao Fundo de Emergência Social-COVID 19. 
 
(Aprovadas por unanimidade) 
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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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