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ATA EM MINUTA N.º 14/JFA/2021 

Aos vinte e um dias do mês de junho 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 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 203/2021 (subscrita pela Vogal 
Margarida Afonso), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à 
“Aquisição de serviços de vigilância de entradas e saídas nos mercados de Alvalade” – Processo 
n.º 57/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 204/2021 (subscrita pelo Vogal 
Mário Branco), relativa à ratificação da decisão de apoio não financeiro, sob a forma de 
cedência de sala do Cento Cívico Edmundo Pedro ao PS – Partido Socialista. 
 
(Aprovada por maioria com 4 votos a favor. O Vogal Secretário, o Vogal Tesoureiro e a Vogal 
Margarida Afonso não participaram na discussão nem na votação, por se considerarem 
impedidos) 
 
Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 205/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à aprovação da modificação da repartição de encargos no âmbito do 
procedimento referente à “Empreitada de requalificação dos espaços verdes da Rua Paul Harris 
e espaço expectante da Azinhaga dos Barros” – Processo n.º 46/CP/JFA/2020. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 206/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à aprovação da modificação da repartição de encargos no âmbito do 
procedimento referente à “Empreitada de requalificação do Largo da Rua Aprígio Mafra” – 
Processo n.º 57/CPR/JFA/2020. 
 
(Aprovada por unanimidade com reserva de redação) 
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Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 207/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à ratificação da decisão de adjudicação e aprovação da minuta do 
contrato no âmbito do procedimento referente à “Empreitada de conservação e reparação dos 
imóveis sob gestão da Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 55/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 208/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à ratificação da decisão de contratar no âmbito do procedimento 
referente à “Empreitada de reparação do sistema de produção de gelo laminado do Mercado 
de Alvalade” – Processo n.º 58/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 209/2021 (subscrita pelo Presidente 
e pelo Vogal Tesoureiro), relativa à aprovação da retificação do contrato de subconcessão a 
celebrar entre a IP Património - Administração e Gestão Imobiliária, S.A e a Freguesia de 
Alvalade e posterior ratificação pela Assembleia de Freguesia. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação das Propostas n.º 210/2021, 211/2021 e 212/2021 
(subscritas pelo Presidente), relativas às ratificações das INF 209/SDS/2021, INF 219/SDS/2021 
e INF 221/SDS/2021, respeitantes ao Fundo de Emergência Social-COVID 19. 
 
(Aprovadas 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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