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ATA EM MINUTA N.º 10/JFA/2021 

 

Aos três dias do mês de maio 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 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 149/2021 (subscrita pelo Vogal 
Mário Branco), relativa à abertura de procedimento concursal para constituição reservas de 
recrutamento para a carreira e categoria de assistente operacional, na modalidade de relação 
jurídica de emprego público a termo incerto, no Serviço de Educação. 
 
(Aprovada por unanimidade com reserva de redação) 
 
Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 150/2021 (subscrita pelo Vogal 
Mário Branco), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à 
“Aquisição de sacos biodegradáveis para a recolha de dejetos de canídeos” – Processo n.º 
50/CPR/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 151/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição 
de serviços de auditoria externa para certificação legal de contas” – Processo n.º 
51/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 4 – Foi ADIADA a Proposta n.º 152/2021 (subscrita pelo Vogal Tesoureiro), relativa à 
decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de projeto de 
execução para instalação de sistemas de abastecimento e circulação de água do lago do Largo 
Frei Heitor Pinto” – Processo n.º 52/AJ/JFA/2021. 
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Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 153/2021 (subscrita pelo 
Presidente), relativa à aprovação da constituição do júri do Concurso Gastronómico “Sabores 
de Alvalade” – 4ª Edição. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação das Propostas n.ºs 155/2021, 156/2021, 157/2021, 
158/2021 e 159/2021, (subscritas pelo Presidente), relativas às ratificações das INF 
128/SDS/2021, INF 134/SDS/2021, INF 138/SDS/2021, INF 143/SDS/2021 e INF 150/SDS/2021 
respeitantes ao Fundo de Emergência Social-COVID 19. 
 
(Aprovadas por unanimidade) 
 
 
Deliberado por unanimidade a urgência da apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 
160/2021 (subscrita pelo Vogal Mário Branco) relativa a reclamação de homologação da 
avaliação atribuída no âmbito do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na 
administração Pública (SIADAP). 
 
(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 
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