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ATA RESUMO Nº 62 
 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia Mina de Água, sita na Pct. Moinho da Boba                 

n.º 10 C, reuniu a Junta de Freguesia de Mina de Água, em sessão pública ordinária, tendo 

estado presente o Presidente Joaquim Marques Rocha, o Vogal Tesoureiro Nuno Rocha, o 

Vogal Secretário Maria Laura Rodrigues e os Vogais Luís Filipe Pires, Adelaide Fontes do 

Espírito Santo Cruz, António Silva e Domingos Silva. ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verificadas as presenças e a existência de quórum, o Presidente deu início aos trabalhos. -----  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Aprovação da Ata n.º 60; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Proposta n.º 87/2019 – Homologação da lista unitária de ordenação final dos candidatos 

aprovados referente ao procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 2 

postos de trabalho para a carreira/categoria de assistentes operacionais – áreas de Limpeza 

Pública em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo; ------- 
 

3. Proposta n.º 88/2019 – Apoio ao Agrupamento de Escolas Amadora Oeste – Escola EB1 

Manuel Heleno; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Proposta n.º 89/2019 – Ajuste Direto n.º 13/2019 – Aquisição de serviços para a realização 

de Espetáculos Musicais no evento Feira de Verão – Abertura de procedimento por ajuste 

direto; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. Proposta n.º 90/2019 – Ajuste Direto n.º 14/2019 – Aquisição de serviços de fornecimento 

de refeições no âmbito da atividade Os Min@s em Férias – Abertura de procedimento por 

ajuste direto; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. Proposta n.º 91/2019 – Aquisição de brindes promocionais para apoio às atividades Prémio 

de Mérito Escolar, Os Min@s em Férias e Praia Sénior; -------------------------------------------------- 
 

7. Proposta n.º 92/2019 – Consulta Prévia n.º 2/2019 – Aquisição de material de rega – 

Relatório Final, Adjudicação e Minuta do Contrato; --------------------------------------------------------- 
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8. Proposta n.º 93/2019 – Apoio à Associação Desportiva da Amadora ADAMD. ------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Período da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Aprovação da Ata n.º 60. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Proposta n.º 87/2019 – Homologação da lista unitária de ordenação final dos 

candidatos aprovados referente ao procedimento concursal comum de recrutamento 

para ocupação de 2 postos de trabalho para a carreira/categoria de assistentes 

operacionais – áreas de Limpeza Pública em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo. ---------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Proposta n.º 88/2019 – Apoio ao Agrupamento de Escolas Amadora Oeste – Escola 

EB1 Manuel Heleno. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Proposta n.º 89/2019 – Ajuste Direto n.º 13/2019 – Aquisição de serviços para a 

realização de Espetáculos Musicais no evento Feira de Verão – Abertura de 

procedimento por ajuste direto. ------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Proposta n.º 90/2019 – Ajuste Direto n.º 14/2019 – Aquisição de serviços de 

fornecimento de refeições no âmbito da atividade Os Min@s em Férias – Abertura de 

procedimento por ajuste direto. ------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Proposta n.º 91/2019 – Aquisição de brindes promocionais para apoio às atividades 

Prémio de Mérito Escolar, Os Min@s em Férias e Praia Sénior. --------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Proposta n.º 92/2019 – Consulta Prévia n.º 2/2019 – Aquisição de material de rega – 

Relatório Final, Adjudicação e Minuta do Contrato. --------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Proposta n.º 93/2019 – Apoio à Associação Desportiva da Amadora ADAMD. -------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por nada mais haver a tratar, o Presidente Joaquim Marques Rocha deu por encerrada a 

reunião, pelas dezanove horas e trinta minutos, tendo sido lavrada a presente ata que depois 

de lida e aprovada vai ser assinada e rubricada pelo Presidente e pelo assistente técnico 

Maria do Céu Gama, que a redigiu.------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


