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

ATA EM MINUTA N.2 4/2021 14 DE DEZEMBRO 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 catorze dias do mês de dezembro de 2021, pelas 18h00, realizou-se a Quarta Reunião do

Executivo da Junta de Freguesia, nos Serviços Centrais da Junta de Freguesia de Alvalade, sitas

 no Largo Machado de Assis, 1700-116 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 colocou a votação a admissibilidade da discussão de uma Proposta

urgente, a n.º P035/2021, referente à celebração de Adenda ao contrato interadministrativo de

delegação de competências celebrado entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a CML no âmbito

do FES — regime extraordinário de apoio aos agregados familiares face ao Covid 19, subscrita

pelo Presidente. A admissibilidade da proposta foi aprovada por unanimidade.--------------------

Ponto 1 - Informações - O Presidente apresentou o documento, quase final, previsto no Ponto

13, que constituía a versão em desenvolvimento das Grandes Opções do Plano para 2022. Neste

1.º documento que a Junta de Freguesia vai apresentar constam os principais objetivos políticos,

com os respetivos meios adequados à sua viabilização. O documento incluí igualmente as

propostas de outras forças politicas, que se adequam às estratégias e prioridades de atuação,

bem como as que se revestem de interesse para a Freguesia, excluindo as que não dizem

respeito à competência da Junta de Freguesia. Para permitir a análise detalhada de todos os

 Vogais, a proposta será discutida e aprovada na próxima reunião.

Ponto 2 — O Vogal Tesoureiro deu conhecimento que irá assinar um Despacho concedendo

tolerância de ponto a todos os trabalhadores no dia do seu aniversário, com algumas regras para

determinados serviços, como os das escolas e da higiene urbana. Este despacho produzirá

efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro do mesmo ano. Referiu aindaa
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obrigatoriedade de teletrabalho na semana de 2 a 9 de janeiro de 2022, pelo que, após

articulação com todos os servicos, sera assinado um Despacho nesse sentido.------------------------

Ponto 3 — O Vogal Tesoureiro deu conhecimento da tolerância de ponto no âmbito das

festividades do Natal e de Ano Novo, informando que, à semelhança do verificado na CML, a

Junta de Freguesia também irá conceder tolerância de ponto a todos os trabalhadores no dia 23

de dezembro da parte da tarde, e dias 24 e 31. Irá ser assinado Despacho nesse sentido.---------

Ponto 4 — A Vogal Paula Carvalho apresentou a P023/2021, relativa ao apoio financeiro a atribuir

no âmbito da INF JFA 37 /SDS/2021, respeitante ao Fundo Social de Freguesia. A Proposta foi

 aprovada por unanimidade.

Ponto 5 — A Vogal Paula Carvalho apresentou a Proposta n.º P024/2021, relativa ao apoio

financeiro a atribuir no âmbito da INF JFA 41 /SDS/2021, respeitante ao Fundo Social de

 Freguesia. A Proposta foi aprovada por unanimidade.

Ponto 6 — O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º P025/2021, relativa à decisão de

contratar, por ajuste direto simplificado, a aquisição de “Estrados para utilização na Assembleia

de Freguesia e outros eventos”. A Proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------

Ponto 7 - O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º P026/2021, relativa à denúncia do

Protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a Cooperativa de Ensino

 Universitário, C.R.L.. A Proposta foi aprovada por unanimidade.

Ponto 8 — A Vogal Ana Rita Costenla apresentou a Proposta n.º P027/2021 relativa ao apoio não

financeiro, sob a forma de cedência de auditório, à Escola Secundária Padre António Vieira, para

os dias 20 e 21 de dezembro de 2021. A Proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------—-

Ponto 9 — O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º P028/2021, relativa à designação do

júri do período experimental de trabalhadora afeta ao Serviço de Cultura. A Proposta foi

 aprovada por unanimidade.
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Ponto 10 — O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º P029/2021, relativa à consolidação da

mobilidade intercarreiras de trabalhador afeto ao Serviço de Recursos Humanos. A Proposta foi

 aprovada por unanimidade.

Ponto 11 — O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º P030/2021, relativa à homologação

da avaliação final do período experimental de trabalhador afeto ao Serviço de Economia e

 Inovação. A Proposta foi aprovada por unanimidade.

Ponto 12 — O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º P031/2021, relativa à decisão de

aplicação de sanções disciplinares no âmbito do Processo Disciplinar n.º 01/2021. Foi aprovada

 por unanimidade a suspensão da aplicação da sanção disciplinar.

Ponto 13 — A Proposta foi adiada a próxima reunião de executivo a realizar no dia 20/12.------

 Ponto 14- A Proposta foi adiada.

 Ponto 15 — A Proposta foi adiada.

Ponto urgente — O Presidente apresentou a Proposta n.º P35/2021, relativa à proposta de

celebração de adenda ao contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado

entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do Fundo de

Emergência Social- regime extraordinário de apoio aos agregados familiares face ao COVID-19,

subscrita pelo Presidente. A Proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------

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

encerrada a reunião pelas 21.00 horas, 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, Maria Madalena

 Viana, coordenadora técnica - que a secretariei.

O Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa),
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A Coordenadora Técnica da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa),a,Leubu 1 QL Le
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