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JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE (LISBOA)

MANDATO 2021-2025

Primeira Reunião da Junta de Freguesia (Art.º 25 da Lei 169/99 de 18 de setembro)

ATA EM MINUTA N.º 1/2021

26 DE OUTUBRO DE 2021

(ATA elaborada nos termos e para os efeitos do n.º 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo | à Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro - RJAL)

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2021, pelas 09h00, nas instalações da Junta de

Freguesia de Alvalade, sito no Largo Machado de Assis, 1700-116, Lisboa, realizou-se a Primeira

Reunião do executivo da Junta de Freguesia, estando presentes o seu Presidente: José Manuel

Amaral Lopes; e os vogais: Miguel Tomás Cabral Gonçalves, Ana Rita Gagean de Sousa Guerra

Costenla; Paulo Sérgio Doce de Moura; Ana Paula Aragão Pires de Carvalho de Mira Coelho;

Hélder Fernando Simões dos Santos e Cristiana Lúcia Camilo Vieira, que tomaram posse em

sessão da Assembleia de Freguesia de Alvalade (Lisboa) no passado dia vinte de Outubro de dois

 mil e vinte e um.

 

De imediato, no PAOD — Período Antes da Ordem do Dia, foi proposto pelo Presidente uma

alteração à Convocatória, eliminando-se os pontos quatro, cinco, seis e sete da ordem de

trabalhos, por forma a adiar a deliberação sobre os mesmos, devido à necessidade de se analisar

a documentação relativa aos antecedentes processuais com vista a permitir uma tomada de

 posição do executivo melhor fundamentada.

Esta proposta foi colocada à votação tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------

 

 A ordem de trabalhos desta reunião foi a seguinte:

 

 1. Informações:

 

1.1. Despacho N.º 1/JFA/2021 do Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa) quanto

à designação do Tesoureiro e do Secretário e atribuição de pelouros nos Vogais da Junta de

 Freguesia de Alvalade (Lisboa); -

 



 

1.2. Despacho N.º 2/JFA/2021 do Presidente designa o substituto legal do Presidente da Junta

de Freguesia de Alvalade (Lisboa); 

 

1.3. Despacho N.º 3, 4, 5, 6, 7/JFA/2021- Despachos do Presidente quanto à atribuição do

exercício de funções em regime de "tempo inteiro" e de "meio tempo" pelos membros do órgão

executivo da Freguesia de Alvalade (Lisboa), em conformidade com o disposto nos art.º 26.º e

27.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na sua versão atualizada, e do n.º 2 do art.º 18.º do

RJAL. 

 

1.4. Proposta n.º 001/2021- (Substitui a proposta n.º 310/2021) Autorização para a realização

de despesas , em conformidade com o disposto no artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de18

de Junho e do Código dos Contratos Públicos (DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com as devidas

atualizações, nomeadamente a atualização publicada através do Retificação n.º 25/2021, de

21/07 e da Lei n.º 30/2021, de 21/05) de €20.000,00 (Vinte mil euros), por delegação da Junta

de Freguesia de Alvalade no seu Presidente, com possibilidade de subdelegação deste nos

 Vogais da Junta de Freguesia.

 

1.5. Proposta n.º P.002/21 — Proposta referente à convocação e realização das reuniões

ordinárias da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa); 

 

1.6. Proposta n.º P.003/21 — Proposta referente à delegação de competências da Junta de

Freguesia no Presidente da Junta de Freguesia; 

 

1.7. Proposta nº 311/2021 — Proposta referente à movimentação das contas bancárias da

 Freguesia de Alvalade (Lisboa).

 

 3. Deliberações:

 Proposta n.º P.001/21 — Aprovada por Unanimidade.

 Proposta n.º P.002/21 — Aprovada por Unanimidade.

 Proposta n.º P.003/21 — Aprovada por Unanimidade.

 Proposta n.º 311/2021 — Aprovada por Unanimidade.

 

A presente ATA EM MINUTA, bem como as cópias dos Despachos do Presidente e os originais

das propostas supra identificadas, anexos à presente ata em minuta, constituem documentos

probatórios para todos os efeitos legais, nos termos da supra citada disposição legal e, bem

 assim, produzem fé pública.

 



 

E nada mais havendoa tratar, o Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa) deu por

encerrada a reunião às 13:00, da qual, se lavrou a presente ata em minuta, que vai - por ter sido

aprovada por unanimidade - nos termos da Lei aplicável, ser assinada pelo Presidente da Junta

de Freguesia — José Manuel Amaral Lopes - e por mim, Secretária da Junta de Freguesia — Ana

 Rita Gagean de Sousa Guerra Costenla - que a secretariei.

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa),

A Secretária da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa),

MAL Ge feos Contes


