
    

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE (LISBOA) MANDATO 2021-2025

Terceira Reunião da Junta de Freguesia, Primeira Reunião Pública (Art.º 21 conjugado com o n.º

 2 do Anexo | à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro - RJAL).

ATA EM MINUTA N.º 3/2021 30 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 trinta dias do mês de novembro de 2021, pelas 18h00, realizou-se a Terceira Reunião do

Executivo da Junta de Freguesia, Primeira Reunião Pública, no Auditório da Junta de Freguesia

 de Alvalade, sito na Rua Conde Arnoso n.º 58, 1700-112 Lisboa.

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 e Cristiana

 Lúcia Camilo Vieira.

Ponto Prévio - o Presidente apresentou a Proposta n.º 22/2021, referente à apreciação,

discussão e votação dos documentos de prestação de contas do ano de 2021, respeitante ao

mandato do executivo anterior, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2021 a 19 de

outubro de 2021. O Presidente informou que a aprovação do Relatório e Contas nesta data se

devia ao facto de a lei estabelecer um prazo para as mesmas serem enviadas para apreciação e

fiscalização do Tribunal de Contas A Proposta foi aprovada por unanimidade.-----------------------

 PAOD - Período Antes da Ordem do Dia.

O Presidente deu a palavra aos cidadãos que se inscreveram no PAOD. --------------------------------

A primeira intervenção foi da cidadã Filomena Oliveira a pedir prioridade para o problema do

 estacionamento.

A segunda intervenção foi de Olga Fernandes do Bairro São João de Brito por causa dos atrasos

nas escrituras das casas e dos problemas da habitação, bem como ausência de comércio no

Bairro. Lamentou ainda terem demolido a Associação construída com donativos das pessoas.

Mencionou a escassez e fluidez de autocarros na Av. Gago Coutinho.----------------------------------



 

O Presidente registou e reafirmou que as matérias apresentadas refletiam a necessidade de se

levar por diante as propostas que os membros do atual executivo durante o periodo em que

decorreu a campanha eleitoral e que constituem compromissos assumidos pela atual Junta de

 Freguesia.

Ponto 1 - Informações; O Presidente informou da atividade do Executivo neste período, após

tomada de posse, período em que o Executivo se inteirou dos projetos, analisou as opções e as

prioridades; 

O Vogal Hélder Fernando Simões dos Santos, por motivos profissionais, ausentou-se da reunião.

Ponto 2 - O Vogal Tomás Gonçalves apresentou a Proposta n.º P009/2021, relativa à revogação

da decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Empreitada de conceção

construção para a reconversão para a tecnologia LED, da iluminação dos campos do Complexo

Desportivo Municipal São João de Brito” - Processo n.º 80/CPR/JFA/2021. A Proposta foi

aprovada por unanimidade. 

Ponto 3 — A Vogal Paula Carvalho apresentou a Proposta n.º P010/2021, relativa ao apoio não

financeiro à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Lisboa,

para cedência de espaço com vista à realização de ensaios do Grupo de Teatro. A Proposta foi

 aprovada por unanimidade.

Ponto 4 — A Vogal Paula Carvalho apresentou a Proposta n.º P011/2021, relativa ao apoio

financeiro à Comunidade Vida e Paz, para a realização da Festa de Natal de Apoio a Sem-abrigo.

 A Proposta foi aprovada por unanimidade.

Ponto 5 — O Presidente apresentou a Proposta n.º P012/2021, relativa ao apoio financeiro no

âmbito da INF JFA 20 /SDS/2021, respeitante ao Fundo Social de Freguesia que aprovava um

apoio financeiro destinado a família com dificuldades económicas, devidamente informadas

pelos serviços que analisaram o processo. A Proposta foi aprovada por unanimidade. ------------

Ponto 6 — O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º P013/2021, relativa à ratificação do

despacho de autorização para procedimento de recrutamento por mobilidade na categoria. A

Proposta foi aprovada por unanimidade. 
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Ponto 7 — O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º P014/2021, relativa à ratificação do

despacho de homologação da lista unitária final e demais deliberaçõesdojúri, do procedimento

concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho, por contrato por tempo

indeterminado, da carreira e categoria de técnico superior, no Serviço de Cultura. A Proposta

 foi aprovada por unanimidade.

Ponto 8 — O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º P015/2021, relativa à ratificação do

despacho de autorização para procedimento de recrutamento de trabalhador por cedência de

 interesse público. A Proposta foi aprovada por unanimidade.

Ponto 9 - O Vogal Tomás Gonçalves apresentou a Proposta n.º P016/2021, relativa à ratificação

da decisão de contratar, por ajuste direto simplificado, a Empreitada de intervenção parcial na

caleira central superior do Mercado de Alvalade Norte (impermeabilização da caleira e abertura

de saídas de emergência,) justificada pelas recentes infiltrações ocorridas no mercado e que

requeriam intervenção urgente — Processo 904/2021. A Proposta foi aprovada por

 unanimidade.

Ponto 10 — O Presidente apresentou a Proposta n.º P017/2021, relativa ao pedido de apoio

financeiro à Associação para Defesa e Desenvolvimento do Campo Grande (ADECAM). A

 Proposta foi aprovada por unanimidade.

Ponto 11 — A Vogal Secretária apresentou a Proposta n.º P018/2021, relativa a ratificação da

INF/32/E]/2021, respeitante ao apoio não financeiro, sob a forma de cedência de auditório, à

Escola Básica São João de Brito, para o dia 29 de novembro de 2021. A Proposta foi aprovada

 por unanimidade.

Ponto 12 — A Vogal Secretária apresentou a Proposta n.º P019/2021, relativa ao apoio não

financeiro, sob a forma de cedência de auditório, ao Jardim Escola João de Deus deAlvalade,

para o dia 14 de dezembro. A Proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------

Ponto 13 —A Vogal Secretaria apresentou a Proposta n.2 P020/2021, relativa ao pedido de apoio

financeiro à Associação dos Amigos da Orquestra Didática, para desenvolvimento da sua

atividade regular nos domínios da educação pelas artes. A Proposta foi aprovada por

 unanimidade.
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Ponto 14 — O Presidente mencionou a Proposta n.º P021/2021, relativa à programação cultural

de Natal. Considerando o atual contexto pandémico a Proposta foi retirada, temporariamente,

tendo em conta um dos públicos-alvo das atividades: os idosos. A proposta será reagendada

 no próximo ano, em data a confirmar.

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

encerrada a reunião pelas 19.20h, 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),

YQ?Ci \ f=
 

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

‘“ Cs,


