
 
 

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

ATA EM MINUTA N.º 12/2022 DE 26 DE MAIO 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 seis dias do mês de maio de 2022, pelas 18h00, realizou-se a Reunião Ordinária do 

Executivo da Junta de Freguesia, nas instalações da Junta de Freguesia de Alvalade, sitas na Rua 

Conde Arnoso n.º 5B, 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 1 – A Vogal Paula Carvalho apresentou a Proposta n.º 96/2022, relativa ao apoio 

financeiro a atribuir no âmbito da INF 104/SDS/2022, respeitante ao Fundo Social de Freguesia. 

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

Ponto 2 – O Vogal Hélder Santos apresentou a Proposta n.º 97/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de Solução Segurança 

(COMPLIANCE) para Junta de Freguesia de Alvalade” – Processo por ADS n.º 302/2022.----------- 

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

Ponto 3 – O Vogal Hélder Santos apresentou a Proposta n.º 98/2022, relativa à ratificação da 

decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviço de 

telecomunicações, internet e serviços complementares” – Processo n.º 27/CPR/JFA/2022.------ 

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

Ponto 4 – O Vogal Hélder Santos apresentou a Proposta n.º 99/2022, relativa à aprovação da 

modificação objetiva ao contrato e correspondente repartição de encargos no âmbito do 

procedimento referente à “Aquisição de Serviços de Telecomunicações, Internet e 

Equipamentos Complementares” – Processo n.º 14/CPR/JFA/2020.-------------------------------------- 

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

 



 
 
 

 
 

 

Ponto 5 – O Vogal Tomás Gonçalves apresentou a Proposta n.º 100/2022, relativa à decisão de 

realização da 8ª edição do Mercado de Natal em Alvalade.------------------------------------------------- 

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

Ponto 6 – O Vogal Tomás Gonçalves apresentou a Proposta n.º 101/2022, relativa à aprovação 

da modificação objetiva ao contrato no âmbito do procedimento referente à “Empreitada de 

Manutenção do Espaço Público” – Processo n.º 42/CPR/JFA/2019.--------------------------------------- 

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

Ponto 7 – O Vogal Tomás Gonçalves apresentou a Proposta n.º 102/2022, relativa à aprovação 

da modificação objetiva ao contrato e correspondente repartição de encargos no âmbito do 

procedimento referente à “Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços 

verdes e arvoredo sob gestão da Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 54/CPI/JFA/2019.-------- 

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

Ponto 8 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º 103/2022, relativa à ratificação da 

revogação da decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de 

serviços de apoio ao Vogal Tesoureiro” – Processo n.º 31/AJ/JFA/2022 e da nova decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de apoio ao Vogal 

Tesoureiro” – Processo n.º 34/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.---------- 

Ponto 9 – A Vogal Secretária apresentou a Proposta n.º 104/2022, relativa à ratificação da 

INF/102/EJ/22, respeitante à retificação da Proposta nº 89/2022 – Apoio à Gestão Escolar 2022. 

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

Ponto 10 - A Vogal Secretária apresentou a Proposta n.º 105/2022, relativa ao apoio não 

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

o dia 27 de maio de 2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.--------------------------------- 

Ponto 11 – A Vogal Secretária apresentou a Proposta n.º 106/2022 relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Locação de autocarros com motorista para 

atividade Alvalade em Férias” – Processo n.º 28/CPR/JFA/2022.------------------------------------------ 

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



 
 
 

 
 

 

Ponto 12 – A Vogal Secretária apresentou a Proposta n.º 107/2022 relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de refeições para atividade 

Alvalade em férias” – Processo n.º 35/CPR/JFA/2022.-------------------------------------------------------- 

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

Ponto 13 - O Presidente apresentou a Proposta n.º 108/2022, relativa à ratificação do despacho 

n.º 181/2022, relativo ao apoio financeiro à Associação Académica da Faculdade de Direito de 

Lisboa – VenusMonti - Tuna Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.---------------------------- 

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

Ponto 14 - O Presidente apresentou a Proposta n.º 109/2022, relativa à decisão de contratar no 

âmbito do procedimento referente à “Aquisição de revista de Alvalade” – Processo n.º 

32/AJ/JFA/2022. 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 18:45 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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