
 
 

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

ATA EM MINUTA N.º 21/2022 DE 13 DE OUTUBRO 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 treze dias do mês de outubro 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:  Miguel Tomás Cabral Gonçalves, na qualidade de substituto legal do 

Presidente, que esteve presente através de videoconferência; 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 Presidente 

José Manuel Amaral Lopes não esteve presente por se encontrar em representação da 

Freguesia. 

 

Ponto 1 – A Vogal Paula Carvalho apresentou a Proposta n.º 200/2022, relativa ao apoio 

financeiro a atribuir no âmbito das INF 209/SDS/2022, INF 213/SDS/2022, INF 214/SDS/2022, 

respeitantes ao Fundo de Emergência Social – Recuperação Lisboa. A Proposta foi aprovada por 

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

Ponto 2 – O Vogal Tomás Gonçalves apresentou a Proposta n.º 201/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de transporte das casinhas de 

madeira – Processo n.º 91/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.-------------- 

Ponto 3 – O Vogal Tomás Gonçalves apresentou a Proposta n.º 202/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Empreitada de conservação e reparação dos 

imóveis sob gestão da freguesia de Alvalade” – Processo n.º 93/CPR/JFA/2022. A Proposta foi 

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

Ponto 4 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º 203/2022, relativa à designação do júri 

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

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

Ponto 5 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º 204/2022, relativa à decisão de 

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

âmbito do desporto júnior oficinas desportivas” – Processo n.º 70/AJ/JFA/2022. A Proposta foi 



 
 
 

 
 

 

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

Ponto 6 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º 205/2022, relativa à decisão de 

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

mesa no âmbito das oficinas desportivas” – Processo n.º 90/AJ/JFA/2022. A Proposta foi 

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

Ponto 7 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º 206/2022, relativa ao apoio à Atleta 

Mafalda Matos Costa, com vista à participação no 6º Campeonato Europeu de Kung Fu, que se 

realiza em Atenas, entre 10 e 16 de novembro de 2022. A Proposta foi aprovada por 

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

Ponto 8 – A Vogal Secretária apresentou a Proposta n.º 207/2022, relativa à aprovação da 

modificação objetiva ao contrato referente à "Aquisição de serviços de aulas de teatro no 

âmbito das expressões dramáticas e oficinas de teatro” – Processo n.º 55/AJ/JFA/2022. A 

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

Ponto 9 – Foi apresentada a Proposta n.º 208/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à decisão 

de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de revista de Alvalade” – 

Processo n.º 92/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------- 

Ponto 10 – Foi apresentada a Proposta n.º 209/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços de aulas de atividade física para o Espaço Briosos de Alvalade – Processo 

n.º 71/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------  

Ponto 11 – Foi apresentada a Proposta n.º 210/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços de aulas de yoga para o Espaço Briosos de Alvalade” – Processo n.º 

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

Ponto 12 – Foi apresentada a Proposta n.º 211/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços de aulas de atividade física para o Espaço Briosos de Alvalade” – Processo 

n.º 73/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------- 

Ponto 13 – Foi apresentada a Proposta n.º 212/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 



 
 
 

 
 

 

“Aquisição de serviços de aulas de informática para o Espaço Briosos de Alvalade” – Processo 

n.º 74/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------- 

Ponto 14 – Foi apresentada a Proposta n.º 213/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços de aulas de Tai-chi-chuan para o Espaço Briosos de Alvalade” – Processo 

n.º 75/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------- 

Ponto 15 – Foi apresentada a Proposta n.º 214/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços de aulas de manualidades para o Espaço Briosos de Alvalade” – Processo 

n.º 76/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------- 

Ponto 16 – Foi apresentada a Proposta n.º 215/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços de aulas de atividade física para o Espaço Briosos de Alvalade” – Processo 

n.º 77/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------- 

Ponto 17 – Foi apresentada a Proposta n.º 216/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços de aulas de pilates para o Espaço Briosos de Alvalade” – Processo n.º 

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

Ponto 18 – Foi apresentada a Proposta n.º 217/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços de aulas de inglês para o Espaço Briosos de Alvalade” – Processo n.º 

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

Ponto 19 – Foi apresentada a Proposta n.º 218/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços de aulas de cavaquinho para o Espaço Briosos de Alvalade” – Processo 

n.º 81/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------- 

Ponto 20 – Foi apresentada a Proposta n.º 219/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços de aulas de arraiolos para o Espaço Briosos de Alvalade” – Processo n.º 

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



 
 
 

 
 

 

Ponto 21 – Foi apresentada a Proposta n.º 220/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços de aulas de pintura para o Espaço Briosos de Alvalade” – Processo n.º 

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

Ponto 22 – Foi apresentada a Proposta n.º 221/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços de aulas de informática para o Espaço Briosos de Alvalade” – Processo 

n.º 84/AJ/JFA/2022. A Proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------- 

Ponto 23 – Foi apresentada a Proposta n.º 222/2022, subscrita pelo Presidente, relativa à 

ratificação da decisão de aprovação dos encargos plurianuais no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços de aulas de coro para o Espaço Briosos de Alvalade” – Processo n.º 

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

 

E nada mais havendo a tratar, o substituto legal do Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade 

(Lisboa) deu por encerrada a reunião pelas 18:47 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 substituto legal do Presidente da Junta de Freguesia – Miguel Tomás Cabral 

Gonçalves - e por mim, Maria Madalena Viana, coordenadora técnica - que a secretariei. -------- 

 

O Substituto Legal do Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa),  
 

_________________________________________________________________  
 
 

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

_________________________________________________________________ 
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