
 
 

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

ATA EM MINUTA N.º 15/2022 DE 14 DE JULHO 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 catorze dias do mês de julho de 2022, pelas 18h00, realizou-se a Reunião Ordinária do 

Executivo da Junta de Freguesia, nas instalações 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: Ana Rita Gagean de 

Sousa Guerra Costenla; Paulo Sérgio Doce de Moura; Ana Paula Aragão Pires de Carvalho de 

Mira Coelho; Miguel Tomás Cabral Gonçalves; Hélder Fernando Simões dos Santos e Cristiana 

Lúcia Camilo Vieira.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 1 – A Vogal Paula Carvalho apresentou a Proposta n.º n.º 127/2022, relativa ao apoio 

financeiro a atribuir no âmbito da INF125/SDS/2022, INF 140/SDS/2022, INF 142 /SDS/2022 e 

INF 145/SDS/2022, respeitantes ao Fundo Social de Freguesia. A Proposta foi aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 – A Vogal Paula Carvalho apresentou a Proposta n.º 128/2022, relativa à proposta de 

apoio não financeiro sob a forma de cedência de autocarro, a atribuir à Associação de 

Beneficência Casas de São Vicente de Paulo, para deslocação de um grupo idosos e peregrinos 

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

Ponto 3 – O Vogal Tomás Gonçalves apresentou a Proposta n.º 129/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de Sistema de Reconhecimento de 

matrículas e QR code para máquinas do Parque de Estacionamento do Mercado” – Processo n.º 

47/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------- 

Ponto 4 – O Vogal Tomás Gonçalves apresentou a Proposta n.º 130/2022, relativa à celebração 

de Contrato de Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia de 

Alvalade, com vista à manutenção e regeneração de espaços verdes e áreas expectantes na área 

geográfica da freguesia. A Proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------ 

Ponto 5 – O Vogal Tomás Gonçalves apresentou a Proposta n.º 131/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de Serviços de Limpezas Anuais 

para as Escolas Básicas da Rede Pública da Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 



 
 
 

 
 

 

48/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------

Ponto 6 – A Vogal Secretária apresentou a Proposta n.º 132/2022, relativa ao apoio financeiro, 

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

Infância da Escola Básica Bº São Miguel. A Proposta foi aprovada por unanimidade.-------------

Ponto 7 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º 133/2022, relativa à designação do júri 

do período experimental de trabalhadora afeta ao Serviço de Higiene Urbana. A Proposta foi 

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

Ponto 8 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º 134/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de Serviços de Encarregado de 

Proteção de Dados” – Processo n.º 45/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por maioria, com 

seis votos a favor e uma abstenção do Vogal do CDS.------------------------------------------------------- 

Ponto 9 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º 135/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de Serviços de Auditoria Externa 

para Certificação Legal de Contas” – Processo n.º 46 /AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto urgente – Deliberado por unanimidade a urgência da apreciação, discussão e votação da 

Proposta n.º 136/2022, subscrita pelo Vogal Tomás Gonçalves, relativa à decisão de prorrogar o 

prazo de execução dos contratos celebrados na sequência do procedimento “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 urgente – Deliberado por unanimidade a urgência da apreciação, discussão e votação da 

Proposta n.º 137/2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro, relativa à decisão de recrutamento de 

trabalhadores para preenchimento de lugares vagos no mapa de pessoal. A proposta foi 

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

Ponto urgente – Deliberado por unanimidade a urgência da apreciação, discussão e votação da 

Proposta n.º 138/2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro, relativa ao apoio não financeiro a 

atribuir ao Núcleo Cicloturista de Alvalade, sob a forma de cedência de autocarro. 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 19:35 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, Ilda Ferreira da 

Fonseca, assistente técnica - que a secretariei. ---------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa),  
 

 
_________________________________________________________________  

 
 

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

_________________________________________________________________ 
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