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JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE (LISBOA)

MANDATO 2021-2025

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

ATA EM MINUTA N.º 2/2021

09 DE NOVEMBRO 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 nove dias do mês de novembro de 2021, pelas 18h00, por meios telemáticos, realizou-se a

Segunda Reunião do Executivo da Junta de Freguesia. 

Participaram na reunião: Presidente, José Manuel Amaral Lopes; 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; Cristiana

Lúcia Camilo Vieira. 

 

 womenennananannn nn nnn nnesennnn PAOD — Período Antes da Ordem do Dia

O Presidente informou que recebeu dos serviços uma informação solicitando a retirada da

proposta nº 007. O vogal tesoureiro Paulo Doce de Moura, informou todos os presentes que

tinha recebido do ROC o Relatório Intercalar das Contas relativas ao período compreendido

entre 1 de janeiro de 2021 e o dia 19 de outubro de 2021 e iria enviar para analise e

conhecimento de todos. 

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto 1 - O Presidente, apresentou a Proposta nº P004/2021, cujo conteúdo e fundamentos se

anexam a presente ata e dela fazem parte integrante, propondo a realização de uma auditoria

integrada à gestão da Junta de Freguesia de Alvalade relativa ao mandato 2017/2021. Para esse

efeito, os serviços da Junta devem iniciar, no mais curto prazo possível, os procedimentos

legalmente adequados para a celebração do contrato com a entidade/consultora,

comprovadamente competente, para a realização da auditoria. A proposta foi aprovada por

 
 

 unanimidade.

 

Ponto 2 - Tendo por base o ofício do Presidente da Assembleia de Freguesia sobre o Assunto

“Funcionamento da Assembleia de Freguesia de Alvalade/Requisição de meios”, o Presidente

apresentou a Proposta nº P008/2021 de resposta à requisição de meios que se anexa à presente

ata e dela faz parte integrante, em conformidade com a qual fundamentava as deliberações

deste órgão em relação aos diferentes meios solicitados. Com o objetivo de garantir maior

segurança jurídica e objetividade, propôs a obtenção de um parecer jurídico sobre as



 

competências do órgão Junta de Freguesia, em relação aos apoios a prestar ao funcionamento

da Assembleia de Freguesia, bem como às relações institucionais de colaboração que devem ser

asseguradas pela Junta de Freguesia. A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------

 

Ponto 3 — Tendo por base informações prestadas pelo Vogal Tesoureiro Paulo Doce de Moura,

que tem vindo a acompanhar a elaboração do Relatório sobre a situação económica efinanceira

da Junta de Freguesia de Alvalade e com o propósito de dar início ao processo de elaboração

do Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2022, o Presidente lembrou que estes

documentos deverão ser apresentados à Assembleia de Freguesia nos prazos estabelecidos na

legislação aplicável (Lei n.º 75/2013 de a12 de setembro), o mais tardar, numa reuniãoa realizar

em dezembro. Nesse contexto, considerou que era importante, desde já, estabelecerem-se as

orientações gerais para a elaboração desses documentos. Nesse sentido a Junta de Freguesia,

sobre a coordenação do Presidente e do Tesoureiro, deveria proceder, o quanto antes, à análise

da documentação existente que se refira, em particular, aos compromissos financeiros que a

Junta de Freguesia assumiu e cuja continuidade e cumprimento devem ser assegurados. Para

além da análise dos compromissos que transitam do mandato anterior, deverão ser analisadas

todas as delegações de competências da Câmara Municipal de Lisboa na Junta de Freguesia que

devam ter continuidade ou que pressuponham a necessidade de renovação. Deve ser tido,

ainda, em conta, o Relatório de Contas a elaborar pelo ROC, nos termos legais. Todos os

membros do executivo manifestaram a sua concordância e solicitaram o envio de toda a

documentação considerada necessária para procederem à respetiva análise. O Vogal Tesoureiro

apresentou uma proposta para aquisição de serviços de assessoria jurídica/ contratação de

serviços jurídicos/avença que permita à Junta de Freguesia a tomada de decisões devidamente

 fundamentadas. Aprovada por unanimidade.

 

Ponto 4 - O Presidente recordou que o programa eleitoral apresentado aos eleitores, contendo

um conjunto de propostas e de projetos a desenvolver pelo atual executivo para o mandato

2021-2025 são, efetivamente, compromissos assumidos que devem ser cumpridos. Nesse

sentido, considera indispensável incluir no plano de atividades e orçamento os recursos e meios

que venham a ser necessários para assegurarem as respetivas concretizações. Tendo em

atenção que o que deve fundamentar a afetação de recursos públicos é a prossecução do

interesse público e, em especial, a promoção do bem estar e da qualidade de vida na Freguesia

de Alvalade, objetivos que, acredita, são partilhados - sem prejuízos das diferentes estratégias

e programas - pelas demais forças políticas representadas na Assembleia de Freguesia e tendo,

também, em atenção o Estatuto do Direito de Oposição e o valor intrínseco da pluralidade e

diversidade de posições políticas, em Democracia, o Presidente considera adequado, útil e

necessário, ter em consideração a análise das propostas dos diferentes programas eleitorais de

candidatura, de modo a elaborar propostas mais adequadas a satisfazer as necessidades da

Freguesia e, simultaneamente, respeitar as diferentes perspetivas que tenham como fim

principal a realização do interesse público e as necessidades das pessoas, associações e do tecido

económico de Alvalade. Para o efeito, o Presidente comprometeu-se a promover reuniões com

todos os representantes das forças políticas que participam na Assembleia de Freguesia de

 Alvalade.



 

Ponto 5 - Durante o periodo de campanha eleitoral e da apresentacao dos diferentes programas,

todos os candidatos tiveram oportunidade de contactar com os eleitores e de se aperceberem

das principais preocupações e necessidades que esses consideravam indispensáveis satisfazer

pela Junta de Freguesia. Tendo presente que a confiança dos eleitores nos eleitos políticos vem

enfraquecendo, importa ter consciência que esta realidade resulta do entendimento que vem

crescendo junto dos cidadãos que os programas eleitorais não constituem verdadeiros

compromissos que vinculem os políticos ao seu cumprimento. Perante esta realidade, é dever

de todos os titulares de órgãos políticos contribuir para reganhar a confiança dos cidadãos e,

por conseguinte, de assegurar o cumprimento das propostas que apresentem aos eleitores.

Neste contexto, os designados orçamentos participativos devem ser considerados instrumentos

que visam promover o exercício de uma cidadania exigente e participativa e, ao mesmo tempo,

promover a confiança dos cidadãos nos políticos que os representam. Por ser assim, devem ser

considerados projetos que vinculam os órgãos políticos competentes para a sua realização. Por

este tipo de razões, as críticas expressas pelos eleitores durante o processo eleitoral, em relação

à não concretização dos projetos que consubstanciavam os orçamentos participativos, devem

ser tidas em conta pelo atual executivo. Nesse sentido, o Presidente considerou útil e necessário

promover a análise de todos os orçamentos participativos que deveriam ter sido desenvolvidos

e realizados na área de jurisdição da Freguesia de Alvalade, por forma a avaliar as razões que

possam ter justificado as suas não concretizações e avaliar, ainda, a necessidade de se

desenvolverem todos os procedimentos adequados junto da Câmara Municipal de Lisboa para

a realização dos projetos em causa e que continuem a justificar-se na prossecução do interesse

público. O Presidente irá enviar a todos os membros do executivo uma Nota contendo uma

 listagem de todas essas situações.

 

Pontos 6,7,8,9,10, e 11 — Tendo sido fundamentadas pelo vogal Miguel Tomás Cabral Gonçalves,

de acordo com informações prestadas pelos serviços, as propostas foram aprovadas por

unanimidade. 

 

A presente ATA EM MINUTA, bem como 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 disposiçäo legal e, bem assim, produzem fé publica. --------------------------

 

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

encerrada a reuniäo às 20:46h, 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. 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa)
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