
 
 

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

ATA EM MINUTA N.º 17/2022 DE 11 DE AGOSTO 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 onze dias do mês de agosto 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 – Apresentada a Proposta n.º 145/2022, subscrita pela Vogal Paula Carvalho, relativa à 

proposta de estabelecimento de protocolo com a Fundação Cidade de Lisboa. A Proposta foi 

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

Ponto 2 – Apresentada a Proposta n.º 146/2022, subscrita pela Vogal Paula Carvalho, relativa à 

proposta de apoio não financeiro sob a cedência de autocarro a atribuir ao Lar de Santa Clara- 

Venerável Ordem Terceira Franciscana para deslocação a Fátima. A Proposta foi aprovada por 

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

Ponto 3 – Apresentada a Proposta n.º 147/2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro, relativa à 

decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de seguro de acidentes 

de trabalho” - Processo n.º 64/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.--------- 

Ponto 4 – Apresentada a Proposta n.º 148/2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro, relativa à 

decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de aulas de 

xadrez no âmbito das oficinas desportivas” - Processo n.º 56/AJ/JFA/2022. A Proposta foi 

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

Ponto 5 – Apresentada a Proposta n.º 149/2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro, relativa à 

decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de aulas de 



 
 
 

 
 

 

skate no âmbito das oficinas desportivas” - Processo n.º 57/AJ/JFA/2022. A Proposta foi 

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

Ponto 6 – Apresentada a Proposta n.º 150/2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro, relativa à 

decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de aulas de 

atividade física e pilates no âmbito do desporto 18+” - Processo n.º 60/AJ/JFA/2022. A Proposta 

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

Ponto 7 – Apresentada a Proposta n.º 151/2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro, relativa à 

decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de aulas de 

tai chi no âmbito do desporto 18+” - Processo n.º 61/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por 

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

Ponto 8 – Apresentada a Proposta n.º 152/2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro, relativa à 

decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de aulas de 

karaté no âmbito do desporto júnior e oficinas desportivas” - Processo n.º 62/AJ/JFA/2022.----- 

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

Ponto 9 – Apresentada a Proposta n.º 153/2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro, relativa à 

decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de aulas de 

yoga no âmbito do desporto 18+ e oficinas desportivas” - Processo n.º 63/AJ/JFA/2022.---------- 

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

Ponto 10 - Apresentada a Proposta n.º 154/2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro, relativa à 

decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de aulas de 

zumba no âmbito do desporto 18+ e oficinas desportivas” - Processo n.º 65/AJ/JFA/2022.-------- 

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

Ponto 11 – Apresentada a Proposta n.º 155/2022, subscrita pela Vogal Ana Rita Costenla, 

relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços 

de aulas de andebol no âmbito do desporto júnior e oficinas desportivas” - Processo n.º 

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



 
 
 

 
 

 

Ponto 12 – Apresentada a Proposta n.º 156/2022, subscrita pela Vogal Ana Rita Costenla, 

relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços 

de aulas de basquetebol no âmbito do pré-escolar, desporto júnior e oficinas desportivas” - 

Processo n.º 53/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------- 

Ponto 13 - Apresentada a Proposta n.º 157/2022, subscrita pela Vogal Ana Rita Costenla, relativa 

à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de aulas 

de judo no âmbito do desporto júnior e oficinas desportivas” - Processo n.º 58/AJ/JFA/2022.---- 

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

Ponto 14 - Apresentada a Proposta n.º 158/2022, subscrita pela Vogal Ana Rita Costenla, de 

ratificação da Informação nº INF/160/EJ/2022, relativa ao apoio não financeiro sob a forma de 

cedência de autocarro, a atribuir ao Agrupamento 50 - São João de Brito, para deslocação ao 

ACANAC'22 – Acampamento Nacional do Corpo Nacional de Escutas. 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, 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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