
 
 

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

ATA EM MINUTA N.º 5/2021 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 (ATA elaborada nos termos e para 

os efeitos do n.º 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro - RJAL).--- 

Aos vinte dias do mês de dezembro de 2021, pelas 18h30, realizou-se a Reunião Extraordinária 

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 1 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º P036/2021 relativa à atribuição de 

suplementos remuneratórios, nomeadamente, o Abono para Falhas destinado aos 

trabalhadores que manuseiem ou tenham à sua guarda, nas áreas de tesouraria ou cobrança, 

valores, numerário, títulos ou documentos, sendo por eles responsáveis; o Suplemento 

Remuneratório de Turno e a Isenção de Horário de Trabalho para quem, por inerência do cargo 

ou funções terá a possibilidade de alargamento da prestação do trabalho a um determinado 

número de horas, dia ou por semana, dos limites dos horários normais de trabalho. A Proposta 

foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 2 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º P032/2021, relativa aos documentos 

previsionais da Freguesia para 2022: 

2.1 Grandes Opções do Plano; 

2.2 PPI; 

2.3 Orçamento de receita; 

2.4 Orçamento de despesa; 

2.5 Mapa de pessoal; 

2.6 Autorização genérica para assunção de compromissos plurianuais. 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Foram discutidos e apreciados todos os documentos e sugeridas alterações aos mesmos, sendo 

a versão final remetida aos membros da Assembleia de Freguesia para aprovação. 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),  
 

 
_________________________________________________________________  

 
 

A Coordenadora Técnica da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa), 
 
 

_________________________________________________________________ 
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