
 
 

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

ATA EM MINUTA N.º 20/2022 DE 22 DE SETEMBRO 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 dois dias do mês de setembro 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: 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. O Vogal Miguel 

Tomás Cabral Gonçalves não esteve presente, tendo justificado a sua ausência.--------------------- 

 

Ponto 1 – A Vogal Paula Carvalho apresentou a Proposta n.º 187/2022, relativa à proposta de 

adenda ao contrato de delegação de competências com a Freguesia de Alvalade, no âmbito do 

Fundo de Emergência Social e de Recuperação Lisboa- vertente de apoio a agregados familiares, 

designadamente a resposta de apoio alimentar, excecional e de transição. A Proposta foi 

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

Ponto 2 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º 188/2022, relativa à submissão à 

Assembleia de Freguesia, da ratificação da decisão de aprovação da minuta da segunda adenda 

ao Contrato Programa n.º 9/JFA/2016 – Clube de Rugby São Miguel – Complexo Desportivo 

Municipal de São João de Brito. A Proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------- 

Ponto 3 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º 189/2022, relativa à decisão de iniciar 

procedimento com vista à alteração do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Preços da 

Freguesia de Alvalade. A Proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------- 

Ponto 4 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º 190/2022, relativa à decisão de 

recrutamento de trabalhador para preenchimento de lugar vago da carreira e categoria de 

Técnico Superior no mapa de pessoal no Serviço de Cultura. A Proposta foi aprovada por 

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

Ponto 5 – Apresentada a Proposta n.º 191/2022, subscrita pelo Vogal Tomás Gonçalves, relativa 

à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Empreitada de Manutenção de 

sinalização horizontal na freguesia de Alvalade” - Processo n.º 88/CPR/JFA/2022. A Proposta foi 



 
 
 

 
 

 

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

Ponto 6 – Apresentada a Proposta n.º 192/2022, subscrita pelo Vogal Tomás Gonçalves, relativa 

à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Empreitada de conceção 

construção para a reconversão para a tecnologia LED, da iluminação dos campos do Complexo 

Desportivo Municipal São João de Brito” - Processo n.º 89/CPR/JFA/2022. A Proposta foi 

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

Ponto 7 – O Presidente apresentou a Proposta n.º 193/2022, relativa à decisão de contratar no 

âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de apoio aos membros do 

executivo” – processo n.º 68/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.----------- 

Ponto 8 – O Presidente apresentou a Proposta n.º 194/2022, relativa à decisão de contratar no 

âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de animação e filmagens para o dia 

da Freguesia” – processo n.º 86/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.------- 

Ponto 9 – O Presidente apresentou a Proposta n.º 195/2022, relativa ao apoio não financeiro 

Grupo de Teatro Terapêutico do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, sob a forma de 

cedência do autocarro da Junta de Freguesia de Alvalade. A Proposta foi aprovada por 

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

Ponto 10 – O Presidente apresentou a Proposta n.º 196/2022, relativa à atribuição de Medalha 

de Mérito ao Sr. Paulo Magalhães, gerente e proprietário do Bar Old Vic. Após votação por 

escrutínio secreto, foi aprovada por unanimidade com 6 votos a FAVOR.-----------------------------  

Ponto 11 – O Presidente apresentou a Proposta n.º 197/2022, relativa à atribuição de Medalha 

de Mérito à Associação Santa Teresa de Jesus Dignidade e Desenvolvimento. Após votação por 

escrutínio secreto, foi aprovada por unanimidade com 6 votos a FAVOR.----------------------------- 

Ponto 12 – O Presidente apresentou a Proposta n.º 198/2022, relativa à atribuição de Medalha 

de Mérito à Associação Musical Lisboa Cantat. Após votação por escrutínio secreto, foi 

aprovada por unanimidade com 6 votos a FAVOR.----------------------------------------------------------- 

Ponto 13 – O Presidente apresentou a Proposta n.º 199/2022, relativa à atribuição de Medalha 

de Bons Serviços a Paulo Guerreiro. Após votação por escrutínio secreto, foi aprovada por 

unanimidade com 6 votos a FAVOR.------------------------------------------------------------------------------ 

E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa) deu por 

encerrada a reunião pelas 18:40 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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