JUNTA DE FREGUESIA DE ARROIOS * LISBOA
Mandato 2017-2021

ATA EM MINUTA N.° 38 /JFA/2019
Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas dezanove
horas, reuniu o executivo da Junta de Freguesia de Arroios, em sessão ordinária, nas
instaLações da sede, sitas no Largo do Intendente, 27, em Lisboa, com as presenças
dos seguintes membros:
Margarida Carmen Nazaré Martins, Presidente
Vítor Manuel da Cruz Carvalho, Secretário
André Gomes, VogaL
Joaquim Maria Prada, Vogal
António José Serzedelo da Silva Marques, Vogal
Justificaram a sua ausência o Tesoureiro Jorge Manuel Lavaredas Francisco e a vogal
Maria Adélia Pinto Caixinha.
Nos termos e para os efeitos do artigo 57° da Lei n.° 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:
Proposta n.° 35/JL/2019 3a ALteração Orçamenta[ da Despesa e 3a Modificação das
GOP de 2019-Ratificação a proposta foi aprovada por unanimidade.
Proposta n.° 36/]L/20 19
Convite 2019-CPREV-AQS-2 Aq.Serv.P/Manutenção Espaços
Verdes da Freguesia a proposta foi aprovada por unanimidade.
Proposta n.° 37/MM/2019 Adjudicação 2019-CPREV-AQS-43 Serviços de ConsuLtoria
em ReLações PúbLicas a proposta foi aprovada por unanimidade.
Proposta n.° 38/MM/2019
CicLismo Curricutar- a proposta foi aprovada por
unanimidade.
Proposta n.° 39/VC/2019
MobiLidade Intercarreiras
Bwna Catarina da Costa
Gonça[ves a proposta foi retirada.
Proposta n.° 40/AG/2019
Convite 2019-ADRN-AQB-70 Fornecimento contínuo de
Produtos de Higiene e Limpeza a proposta foi aprovada por unanimidade.
Proposta n.° 41/AG/2019
Convite 2019-ADRN-AQB-69 Fornecimento contínuo de
Economato a proposta foi aprovada por unanimidade.
Proposta n.° 42/AG/2019
Convite 2019-ADRN-AQS-59 -Serviços de Abertura/Fecho
de InstaLações a proposta foi aprovada por unanimidade.
Proposta n.° 43/AG/2019
Aquisição de Serviços (Ratificação)
DAF e DAUDL
a
proposta foi aprovada por unanimidade.
Proposta n.° 44/AG/2019
Processo DiscipLinar 001/PD/2018
Hétder Miguet de
Assunção BaLé de OLiveira a proposta foi aprovada com dois votos favoráveis e três
abstenções. Mais se informa que a votação nos termos do n.° 3 do artigo 55.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro (as deliberações que envoLvam a apreciação de
comportamentos ou de qualidades de quatquer pessoa são tomadas por escrutínio
secreto e, em caso de dúvida, o órgão delibera sobre a forma da votação) foi
realizada por voto secreto.
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Proposta n.° 45/AS/2019
Workshop de expressão dramática
a proposta foi
aprovada por unanimidade.
A Sra. Presidente interveio quanto à questão urgente de admissão no mapa de
pessoal de trabalhadores, atendendo à celebração do protocolo de delegação de
competências na área da Higiene Urbana. Assim, e de acordo com informação dos
serviços, é necessária a abertura em mobilidade de, pelo menos, vagas para 16
assistentes operacionais, 2 técnicos superiores na área de espaços verdes e espaço
público, 7 assistentes técnicos. É ainda necessário abrir um procedimento concursal
comum para contratação de assistentes operacionais por forma a garantir o
cumprimento cabal do contrato de cedência de competências na Higiene Urbana e
reforçar o número de trabaLhadores e prestar o melhor serviço público possíveL.
Interveio o Sr. Secretário, responsável pelo Pelouro da Gestão das Pessoas, sobre a
abertura de processos disciplinares, afirmando que antes da abertura de qualquer
processo, devem ser tomadas todas as medidas de prevenção e precaução, para
evitar este último recurso, designadamente em casos em que a gravidade dos factos
seja diminuta. Mais referiu que qualquer decisão sobre a instauração de processos
disciplinares deve depender sempre de decisão do Executivo e não apenas do Vogal
da área, o que mereceu a concordância de todos.
Nos termos do n.°3 do artigQ .° da supracitada Lei n.° 75/2013,
de 12 de
Setembro eu,
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Vítor Manuel da Cruz Carvalho, Se
Executivo da Junta de Freguesia de
Arroios, lavrei a presente ata em minuta, a quaL foi aprovada por unanimidade.

A Presidente,

Margarida Martin
Presidente da Junta de Freguesia
de Arrojos
Largo do Intendente Pina
Manique, 27
1100-285 Lisboa
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