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ATA EM MINUTA N.º 6/JFA/2021 

 

Aos quinze dias 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 

Secretário José Alberto Reis, do Tesoureiro José Ferreira, do Vogal Mário Branco, do Vogal 

Ricardo Varela e do Vogal Pedro Bastos. O Presidente José António Borges não esteve presente 

por se encontrar numa reunião com a CML e a Vogal Margarida Afonso por motivos de saúde. 

Presidiu à reunião o Vogal Mário Branco, na qualidade de substituto legal do Presidente, de 

acordo com o estipulado no Despacho n.º 159/2020, de 23 de março. 

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 75/2021 (subscrita pelo Vogal 
Pedro Bastos), relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro ao Clube 
de Rugby de São Miguel, para o dia 20 de março de 2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 76/2021 (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 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 77/2021 (subscrita pelo Vogal 
Mário Branco), relativa à consolidação da mobilidade na categoria da trabalhadora Inês Isabel 
Mota Antunes. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 78/2021 (subscrita pelo Vogal 
Mário Branco), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à 
“Aquisição de produtos fitofarmacêuticos para o Serviço de Higiene Urbana” – Processo n.º 
37/AJ/JFA/2021. 
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(Aprovada por maioria com três votos a favor e duas abstenções dos Vogais do PCP) 
 
Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 79/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à decisão de adjudicação e de aprovação da minuta do contrato no 
âmbito do procedimento referente à “Empreitada de construção de rampa metálica de 
acessibilidade pedonal da Avenida Estados Unidos da América à Rua António Patrício” – 
Processo n.º 61/AJ/JFA/2020. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 80/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à revogação da decisão de contratar no âmbito do procedimento referente 
à “Empreitada de conceção construção da unidade de produção para autoconsumo, por painéis 
fotovoltaicos no edifício do Mercado de Alvalade ” – Processo n.º 73/CPR/JFA/2020, bem como 
à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Empreitada de conceção 
construção da unidade de produção para autoconsumo, por painéis fotovoltaicos no edifício do 
Mercado de Alvalade” - Processo n.º 38/CPR/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 81/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à decisão de adjudicação 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 08/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por maioria com três votos a favor e dois votos contra dos Vogais do PCP) 
 
Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 82/2021, (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à ratificação da decisão de pronúncia sobre erros e/ou omissões e 
prestação de esclarecimentos constante do Despacho n.º 118/2021, que aprova as propostas 
contidas na Ata n.º 1 do Júri do Procedimento, no âmbito do procedimento referente à 
“Empreitada de recuperação do edifício sede do Grupo Desportivo e Cultural dos Bairros 
Fonsecas e Calçada” – Processo n.º 30/CPR/JFA/2021”. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 83/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à 
“Empreitada de requalificação do Jardim dos Moradores” – Processo n.º 39/CP/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação das Propostas n.º 84/2021, 85/2021, 86/2021 e 
87/2021 (subscritas pelo Presidente), relativas às ratificações das INF 44/SDS/2021, INF 
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45/SDS/2021, INF 52/SDS/2021 e INF 54/SDS/2021, respeitantes ao Fundo de Emergência 
Social-COVID 19. 
 
(Aprovadas por unanimidade) 
 
Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 88/2021 (subscrita pelo 
Presidente), relativa à proposta de apoio financeiro à Re-Food 4 Good – Núcleo de Alvalade 
para desenvolvimento da sua atividade. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
Deliberado por unanimidade a urgência da apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 
89/2021 (subscrita pelo Vogal Tesoureiro) relativa à ratificação do Despacho n.º 108/2021 que 
aprova a decisão de adjudicar o contrato no âmbito do procedimento referente à “Empreitada 
de Requalificação do Logradouro do Bairro das Caixas - Rua João Lúcio” – Processo n.º 
2/CP/JFA/2021”. 
 
(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 Vogal 
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