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ATA EM MINUTA N.º 22/JFA/2021 

 

Aos vinte dias do mês de setembro 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 Ricardo Varela e do Vogal Pedro Bastos. O Vogal Mário Branco, 

não esteve presente.  

Antes do início da Ordem de Trabalhos foi apresentado um Voto de Pesar pelo falecimento de 

Jorge Fernando Branco de Sampaio o qual foi aprovado por unanimidade com um minuto de 

silêncio. 

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 270/2021 (subscrita pelo Vogal 
Pedro Bastos), relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro ao Clube 
de Rugby São Miguel, para os dias 25 de setembro e 9 de outubro de 2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 271/2021 (subscrita pelo Vogal 
Pedro Bastos), relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro ao 
Núcleo de Cicloturismo de Alvalade, para o dia 30 de outubro de 2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 272/2021 (subscrita pelo Vogal 
Pedro Bastos), relativa ao apoio financeiro à realização da 5ª Edição da Liga 3F, organizado 
pelo Clube de Praticantes de Futebol 3F. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 273/2021 (subscrita pelo Vogal 
Pedro Bastos), relativa ao apoio financeiro à realização do XI Torneio Internacional de Voleibol 
de Lisboa, organizado pelo Centro Voleibol de Lisboa. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 274/2021 (subscrita pelo Vogal 
Pedro Bastos), relativa ao apoio financeiro à aquisição de equipamentos e realização do evento 
"Passeio – Vem Pedalar pela Freguesia de Alvalade e pelas ciclovias de Lisboa", organizado 
pelo Núcleo Cicloturista de Alvalade. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 275/2021 (subscrita pelo Vogal 
Ricardo Varela e Pedro Bastos), relativa à atribuição de Medalha de Mérito da Freguesia de 
Alvalade a Filomena Cardigos. 
 
(Após votação por escrutínio secreto, foi aprovada por unanimidade com 6 votos SIM) 
 
Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 276/2021 (subscrita pelo Vogal 
Ricardo Varela e Pedro Bastos), relativa à atribuição de Medalha de Mérito da Freguesia de 
Alvalade a Beatriz Silva. 
 
(Após votação por escrutínio secreto, foi aprovada por unanimidade com 6 votos SIM) 
 
Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 277/2021 (subscrita pelo Vogal 
Ricardo Varela e Pedro Bastos), relativa à atribuição de Medalha de Mérito da Freguesia de 
Alvalade a Graça Mexia. 
 
(Após votação por escrutínio secreto, foi aprovada por unanimidade com 6 votos SIM) 
 
Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 278/2021 (subscrita pelo Vogal 
Ricardo Varela e Pedro Bastos), relativa à atribuição de Medalha de Mérito da Freguesia de 
Alvalade a Conceição Matos. 
 
(Após votação por escrutínio secreto, foi aprovada por unanimidade com 6 votos SIM) 
 
Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 279/2021 (subscrita pelo Vogal 
Ricardo Varela e Pedro Bastos), relativa à atribuição de Medalha de Bons Serviços da Freguesia 
de Alvalade a Maria João Ferreira. 
 
(Após votação por escrutínio secreto, foi aprovada por unanimidade com 6 votos SIM) 
 
Ponto 11 – Foi RETIRADA a Proposta n.º 280/2021 (subscrita pela Vogal Margarida Afonso), 
relativa à ratificação da aprovação da modificação objetiva ao contrato e correspondente 
repartição de encargos no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de trio 
elétrico e rider técnico para a Junta de Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 18/CPR/JFA/2020. 
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Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 281/2021 (subscrita pela Vogal 
Margarida Afonso) relativa à “7ª Edição do Mercado de Natal de Alvalade”. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 13 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 282/2021 (subscrita pelo Vogal 
Mário Branco) relativa à designação do júri do período experimental de trabalhadoras afetas 
ao Serviço de Educação, Desporto e Juventude. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 14 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 283/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro) relativa à ratificação da decisão de autorizar despesa e de contratar, por ajuste 
direito simplificado n.º 579/2021, no âmbito do procedimento referente aos “Trabalhos de 
pintura de sinalização horizontal na Rua Tomás da Fonseca”. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 15 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 284/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro) relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição 
de serviços para a elaboração de projetos de alterações do Complexo Desportivo Municipal São 
João de Brito” – Processo n.º 78/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por maioria com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Vogais do PCP) 
 
Ponto 16 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 285/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro) relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição 
de serviços para a elaboração de projetos de instalações técnicas especiais para o projeto de 
alterações do Complexo Desportivo Municipal São João de Brito” – Processo n.º 
79/AJ/JFA/2021. 
 
(Aprovada por maioria com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Vogais do PCP) 
 
Ponto 17 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 286/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro) relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à 
“Empreitada de conceção de construção para a reconversão para tecnologia LED, da 
iluminação dos campos do Complexo Desportivo Municipal São João de Brito” – Processo n.º 
80/CPR/JFA/2021. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 18 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 287/2021 (subscrita pelo Vogal 
Tesoureiro) relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição 
de serviços para a elaboração de projeto de arquitetura para o melhoramento do Complexo 
Desportivo Municipal São João de Brito” – Processo n.º 81/AJ/JFA/2021. 
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(Aprovada por maioria com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Vogais do PCP) 
 
 
Ponto 19 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 288/2021 (subscrita pelo 
Presidente) relativa à celebração de protocolo de colaboração entre a Freguesia de Alvalade e 
Associação para a Defesa e Desenvolvimento do Campo Grande (ADECAM). 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 20 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 289/2021 (subscrita pelo 
Presidente) relativa à ratificação da INF 313/SDS/2021, respeitante ao Fundo de Emergência 
Social-COVID 19. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Ponto 21 – Foi RETIRADA a Proposta n.º 289/2021 (subscrita pelo Presidente e Vogais da Junta 
de Freguesia de Alvalade) relativa a voto de pesar pelo falecimento de Jorge Fernando Branco 
de Sampaio. 
 
 
 
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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