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ATA EM MINUTA N.º 18/JFA/2021 

 

Aos dois dias do mês de agosto 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 Reis, do Tesoureiro José Ferreira, da Vogal Margarida Afonso, do Vogal Mário 

Branco, do Vogal Ricardo Varela e do Vogal Pedro Bastos. O Presidente José António Borges 

não esteve presente, por gozo de férias.  

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 – Foi RETIRADA a Proposta n.º 230/2021 (subscrita pela Vogal Margarida Afonso), 
relativa à aprovação das normas de participação do 3. ° Concurso de Fotografia. 
 
Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 231/2021 (subscrita pelo Vogal 
Mário Branco), relativa à ratificação da decisão de apoio não financeiro, sob a forma de 
cedência de auditório à Coligação Democrática Unitária – CDU. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 232/2021 (subscrita pelo Vogal 
Mário Branco), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à 
“Aquisição de seguro de acidentes de trabalho” – Processo n.º 61/CPR/JFA/2021. 
 
(Aprovada por maioria com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Vogais do PCP) 
 
Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 233/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à ratificação da decisão de contratar no âmbito do procedimento 
referente à “Aquisição e montagem de equipamentos de cozinha e ar condicionado no edifício 
sede do Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada” – Processo 59/CPR/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 234/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição 
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de serviços de limpezas anuais para as Escolas Básicas da Rede Pública da Freguesia de 
Alvalade” – Proc. n.º 60/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 235/2021 (subscrita pelo Presidente 
e pelo Vogal Tesoureiro), relativa à atribuição de apoio financeiro à Abundantquotidian – 
Associação, com vista à implementação do projeto BIP/ZIP “Do Céu para a Mesa”. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 236/2021 (subscrita pelo 
Presidente), relativa à atribuição de Medalha de Mérito da Freguesia de Alvalade ao Clube 
Atlético de Alvalade. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 237/2021 (subscrita pelo 
Presidente), relativa à atribuição de Medalha de Mérito da Freguesia de Alvalade ao Grupo 
Desportivo e Cultural dos Bairros Fonsecas e Calçada. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação das Propostas n.º 238/2021 e 239/2021 (subscritas 
pelo Presidente), relativas às ratificações das INF 272/SDS/2021 e INF 277/SDS/2021, 
respeitantes ao Fundo de Emergência Social-COVID 19. 
 
(Aprovadas por unanimidade) 
 
Nestas deliberações o Presidente participou em direto. 
 
Deliberado por unanimidade a urgência da apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 
240/2021 (subscrita pelo Vogal Mário Branco) relativa à homologação da lista unitária final e 
demais deliberações do júri, do procedimento concursal comum para preenchimento reservas 
de recrutamento, por contrato a termo incerto, da carreira e categoria de assistente 
operacional, no Serviço de Educação, Desporto e Juventude. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
Deliberado por maioria a urgência da apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 
241/2021 (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). 
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(Aprovada por maioria com 5 votos a favor e 2 votos contra dos Vogais do PCP) 
 
 
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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