
 
 

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

ATA EM MINUTA N.º 2/2022 DE 27 DE JANEIRO DE 2022 (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 e sete dias do mês de janeiro de 2022, pelas 21h00, realizou-se a Reunião Ordinária 

do Executivo da Junta de Freguesia, por videoconferência, de acordo com o disposto no artigo 

3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na redação da Lei n.º 91/2021 de 17 de dezembro.----- 

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 – A Vogal Paula Carvalho apresentou a Proposta n.º 08/2022, relativa à proposta de 

celebração de protocolo com a Interagir, Associação para a Inclusão Social para 

desenvolvimento de atividades de apoio a famílias em situação de desfavorecimento social. A 

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

Ponto 2 – A Vogal Paula Carvalho apresentou a Proposta n.º 09/2022, relativa ao apoio 

financeiro a atribuir no âmbito da INF 10/SDS/2022, respeitante ao Fundo Social de Freguesia. 

A Proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 – O Presidente apresentou a Proposta n.º 10/2022, relativa ao pedido de apoio 

financeiro à Memórias Emergentes – Associação, para a programação regular do plano do 

projeto Alvalade Cineclube de 2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------- 

Ponto 4 – O Vogal Tomás Gonçalves apresentou a Proposta n.º 11/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de Gás Natural para as instalações 

e equipamentos da Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 17/CPR/JFA/2022. A Proposta foi 

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



 
 
 

 
 

 

Ponto 5 – A Vogal Ana Rita Costenla apresentou a Proposta n.º 12/2022, relativa ao apoio 

financeiro à Educar a Sorrir - Associação de Solidariedade e Apoio à Família, para apoio ao Jardim 

de Infância da Escola Básica D. Luís da Cunha. A Proposta foi aprovada por unanimidade.------- 

Ponto 6 – O Presidente apresentou a Proposta n.º 13/2022, subscrita por ele, pelo Vogal 

Tesoureiro e pelo Vogal Tomás Gonçalves relativa à aprovação de medidas excecionais e 

temporárias de apoio às famílias, ao emprego e ao comércio, no contexto da pandemia 

da COVID 19, para vigorar no ano 2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.--------------- 

Ponto 7 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º 14/2022, relativa ao apoio financeiro e 

não financeiro, ao abrigo dos Contratos Programa de 2022 a Clubes e Associações desportivas 

da Freguesia de Alvalade, para o desenvolvimento da sua atividade desportiva regular e apoio à 

dinamização de projetos educativos desenvolvidos pela Junta de Freguesia de Alvalade. 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 21.55 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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