ATA N. º JF 05/2020
Aos dezanove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e trinta
minutos reuniu o Executivo da Junta de Freguesia em Mira Sintra sita na Avenida Timor
Lorosae, 10 2735-593 Agualva-Cacém.-------------------------------------------------------------------------------A reunião foi presidida pelo Senhor Presidente da Junta Carlos Casimiro e estiveram em
presentes os Senhores Vogais: Vogal Secretário Dâmaso Martinho, Vogal Helena Cardoso,
Vogal Cristina Mesquita. O Vogal Ricardo Varandas e o Vogal Victor Ferreira estiveram
presentes através de teleconferência.-------------------------------------------------------------------------------Apresentada a ordem do dia, a mesma consta do seguinte: ----------------------------------------------Ponto Um – Informações. --------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 Apreciação da correspondência recebida; -----------------------------------------------------------------1.2 Apreciação da situação Financeira da Freguesia; --------------------------------------------------------1.3 Outras informações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto Dois – Deliberações com as seguintes propostas: ------------------------------------------------------Proposta n.º JF 58/2020, do Presidente da Junta, relativa ao Plano de Contingência de Covid
-19.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----Proposta n.º JF 59/2020, do Presidente de Junta, relativa ao Código de Conduta da Junta de
Freguesia de Agualva e Mira Sintra. -----------------------------------------------------------------------------------Proposta n.º JF 60/2020, do Presidente de Junta, relativa ao apoio ao associativismo.------------Proposta n.º JF 61/2020, do Presidente da Junta, relativa à adjudicação do procedimento n.º
A21A/2020 – Aquisição de serviços de gestão de ocorrências do Espaço Público.-----------------Proposta n.º JF 62/2020, do Presidente de Junta, relativa ao Protocolo a celebrar com o
Agrupamento de Escolas de Agualva e Mira Sintra para estágios não remunerados.-------------Proposta n.º JF 63/2020, do Presidente de Junta, relativa ao protocolo a celebrar com o
Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas para um estágio não remunerado.---------------Proposta n.º JF 64/2020, do Presidente da Junta, relativa ao protocolo a celebrar com a
Universidade de Lisboa para um estágio não remunerado.--------------------------------------------------Proposta n.º JF 65/2020, do Presidente da Junta, relativa ao Procedimento n.ºA20/2O19 – a
Aquisição de serviços de apoio ao Núcleo de Ação Social.-------------------------------------------------Proposta n.º JF 66/2020, do Presidente de Junta, relativo ao procedimento concursal comum
para constituição da relação jurídica de emprego público de dois assistentes operacionais
com contrato de trabalho por tempo incerto.--------------------------------------------------------------------Proposta n.º JF 67/2020, do Presidente de Junta, relativa ao procedimento n.º E04/2020 Empreitado de conservação e manutenção de calçadas.-------------------------------------------------Proposta n.º JF 68/2020, do Presidente de Junto, relativo ao procedimento n.ºE0512020 Empreitado de conservação de equipamentos diversos.-----------------------------------------------------RUA ANTÓNIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACÉM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACÉM
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Proposta n.º JF 69/2020, do Presidente de Junta, relativa a aquisição de uma viatura para
serviços de fiscalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Outros Assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------3.1. Autorização de pagamento de faturas; -----------------------------------------------------------------------3.2. Aprovação de Atas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.Assuntos de interesse geral.------------------------------------------------------------------------------------------A sessão iniciou-se com o Período de intervenção aberto ao público, nos termos do n.º 1 do
artigo 49.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, seguindo-se de imediato o Período de antes
da ordem do dia, ao abrigo do artigo 52.º da referida Lei. --------------------------------------------------Não havendo público presente e sem intervenções, o Senhor Presidente de imediato deu
início ao período da ordem do dia.------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Informações. --------------------------------------------------------------------------------------------------Um Ponto Um – Apreciação da correspondência recebida. ------------------------------------------------Continuando no uso da palavra, o Senhor Presidente informou o Executivo que respondeu
por escrito ao abaixo-assinado dos moradores de Mira Sintra refente ao encerramento do
supermercado Lidl. Foi recepcionado nos serviços um Despacho n.º 2836-A/2020, com data
de dois de março, com orientação que descreve as principais etapas para estabelecer um
Plano de Contingência no âmbito da infecção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-22, agente
causal da COVID-19, assim como os procedimentos a adoptar perante um Trabalhador com
sintomas desta infecção.--------------------------------------------------------------------------------------------------Um Ponto Dois – Apreciação da situação financeira da freguesia.----------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Vogal Tesoureiro João Castanho, que transmitiu aos membros do
Executivo, a situação financeira da Junta de Freguesia.-----------------------------------------------------Um Ponto Três – Outras informações. ----------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente e deu nota de diversos despachos, o Despacho n.º
P07/2020, relativo aos dias de compensação por trabalho em dias de descanso.
Considerando os constrangimentos para a gestão dos recursos humanos da Junta de
Freguesia decorrentes da acumulação de dias de compensação resultantes de folgas por
trabalho em dias de descanso obrigatório. O Despacho n.º P08/2020, relativo a Medidas de
contenção e controlo de infeção por Coronavírus (COVID-.l9). O Despacho n.º P09/2020,
referente ao pedido de horário flexível para a autorização da modalidade de trabalho. O
Despacho n.º P10/2020, referente a novas Medidos adicionais de contenção e controlo de
infeção por Coronavírus (COVID-l 9). O Despacho n.º P11/2020, relativo à Gestão de
Recursos Humanos durante o estado de emergência. Considerando o Decreto do
Presidente da República n.º 14-A/2020, que declara o Estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Considerando o
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definido na Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que define as medidas excepcionais e
temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV2 e da doença COVID-19. Não havendo mais informações e sem intervenções passou para
o ponto seguinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Deliberações. ------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando no uso da palavra e seguindo-se a apreciação e votação das deliberações
pela ordem sequencial das mesmas.---------------------------------------------------------------------------------a) Proposta n.º JF 58/2020, do Presidente de Junto, relativa ao Plano de Contingência de
infecção COVID-19.----------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------b) Proposta n.º JF 59/2020, do Presidente do Junta, relativo ao Código de Conduta da Junta
de Freguesia de Agualva e Mira Sintra.-------------------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------c) Proposta n.º JF 60/2020, do Vogal Tesoureiro, relativa à alteração orçamental de 2020 – 3.ª
Modificação do orçamento de despesa, 1.ª Modificação do Plano de Ações Mais
Relevantes (PPA) relativa ao apoio ao associativismo do primeiro semestre de 2020.-------------A proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------d) Proposta n.º JF 61/2020, do Presidente do Junto, relativa à adjudicação do procedimento
n.º A21A/2020 - Aquisição de serviços de gestão de ocorrências do Espaço Público.-------------A proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------e) Proposta n.º JF 62/2020, do Presidente de Junto, relativo ao protocolo o celebrar com o
Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra para estágios não remunerados.--------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------f) Proposta n.º JF 63/2020, do Presidente de Junta, relativa ao protocolo a celebrar com o
Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas para um estágio não remunerado ---------------A proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------g) Proposta n.º JF 64/2020 do Presidente da Junta, relativa ao protocolo a celebrar com a
Universidade de Lisboa para um estágio não remunerado.--------------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------h)Proposta n.º JF 65/2020, do Presidente da Junta, relativa ao Procedimento n.ºA20/2019 – a
Aquisição de serviços de apoio ao Núcleo de Ação Social.-------------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------i) Proposta n.º JF 66/2020, do Presidente de Junta, relativo ao procedimento concursal
comum para constituição da relação jurídica de emprego público de dois assistentes
operacionais com contrato de trabalho por tempo incerto.------------------------------------------------A proposta foi retirada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------RUA ANTÓNIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACÉM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACÉM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL geral@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219 145 501

3/5

j) Proposta n.º JF 67/2020, do Presidente de Junta, relativa ao procedimento n.º E04/2020 Empreitado de conservação e manutenção de calçadas.-------------------------------------------------A proposta foi retirada.------------------------------------------------------------------------------------------------------k) Proposta n.º JF 68/2020, do Presidente de Junto, relativo ao procedimento n.ºE051/2020 Empreitado de conservação de equipamentos diversos.-----------------------------------------------------A proposta foi retirada.------------------------------------------------------------------------------------------------------l) Proposta n.º JF 69/2020, do Presidente de Junta, relativa a aquisição de uma viatura para
serviços de fiscalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi retirada.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Outros assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Três Ponto Um - Autorização de pagamento de faturas. ------------------------------------------------------Continuando no uso da palavra, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vogal Tesoureiro
que transmitiu aos Vogais que existia uma fatura que dependia de autorização de
pagamento, particularmente a fatura referente aos desinfectantes comprados para as
distribuição às Escolas da Freguesia de Agualva e Mira Sintra. Foi aprovado a sua
autorização por unanimidade. Não havendo mais informações nem intervenções de
seguida passou para o ponto seguinte da ordem do dia.----------------------------------------------------Três Ponto Dois – Aprovação de Atas. --------------------------------------------------------------------------------Continuando no uso da palavra o Senhor Presidente, colocou a ata para a sua apreciação
e votação dando a palavra aos Senhores Vogais para intervenções. De seguida colocou à
votação da ata.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)Ata n.º JF 04/2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Ata foi aprovada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Três Ponto Três – Assuntos de interesse geral. ----------------------------------------------------------------------Continuando no uso da palavra o Senhor Presidente, informou o Executivo que foi assinado
o auto de transferência de competências com o Município de Sintra. Deu nota que foi
recepcionado nos nossos serviços, através de correio eletrónico um ofício, com uma
proposta anexada do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e
Regional – STAL, referente ao Acordo Colectivo Empregador Público - ACEP para considerar
os três dias férias anteriormente retirados. Informou que foram impressas as placas para a
inauguração da rotunda Álvaro Silva. Terminou informando que as Reuniões de Junta
prosseguirão por teleconferência permitindo a prática de reuniões à distância. Não
havendo mais informações nem intervenções deu por encerrada a reunião eram vinte horas
e cinquenta minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Para constar, lavrou-se a presente Ata que se encontra gravada e guardada em ficheiro
áudio com a designação (JF AMS RJ 2020.03.19_DVT_A001) sendo parte integrante desta
ata.------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------

Presidida pelo Presidente de Junta,
_________________________________________
Carlos Casimiro

Secretariada pelo Vogal Secretário,
_________________________________________
Dâmaso Martinho
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