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ATA EM MINUTA N.° 16/JFA/2020

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2020, pelas 19h00, realizou-se a Reunião
Extraordinária da Junta de Freguesia, por videoconferência de acordo com a Lei n.°
l-A/2020, com a presença do Presidente José António Borges, do Secretário José
Alberto Reis, do Tesoureiro José Ferreira, da Vogal Margarida Afonso, do Vogal
Mário Branco, do Vogal Ricardo Varela e do Vogal Pedro Bastos.

Nos termos e para os efeitos do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro,
foram deliberadas em Reunião de Junta, as propostas a seguir discriminadas,
constituindo o presente documento, bem como os originais dos referidos
documentos, a ata em minuta:

Ponto l - Foi RETIRADA a Proposta n.° 169/2020 (subscrita pelo Vogal Pedro
Bastos), relativa ao apoio financeiro ao Clube Atlético deAIvalade, para a realização
das Férias Desportivas - Mexe-te com Alvalade 2020.

Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.Q 177/2020 (subscrita pelo
Presidente), relativa à ratificação da INF/34/SDS/2020, respeitante ao Fundo de
Emergência Social-COVID 19.

(Aprovada por unanimidade)

Ponto 3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 167/2020 (subscrita pelo
Presidente), relativa à submissão da celebração de protocolo de colaboração com o
Centro Recreativo e Cultural dos Coruchéus, a autorização pela Assembleia de
Freguesia.

(Aprovada por unanimidade)

Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.0 168/2020 (subscrita pelo
Presidente), relativa à submissão da celebração de protocolo de colaboração com a
Associação Cultural e Social de Seniores de Lisboa - Academia de Seniores de Lisboa,
a autorização pela Assembleia de Freguesia.

(Aprovada por unanimidade)
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Deliberado por unanimidade a urgência da apreciação, discussão e votação da
Proposta n.° 180/2020 (subscrita pelo Vogal Secretário José Reis), relativa à
celebração de protocolo entre a Junta de Freguesia de AIvalade e a Polícia de
Segurança Pública.

(Aprovada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Vogais do
PCP)

Nos termos do n.° 3 do artigo 57.° da supracitada Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro eu, Maria Madalena Viana, coordenadora técnica, lavrei a presente ata
em minuta, a qual foi aprovada por unanimidade.

O Presidente
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José António Borges
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