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ATA EM MINUTA fi.° 17/JFA/2020

Aos seis dias do mês de julho de 2020, pelas 19h00, nas instalações da Junta de
Freguesia de Alvalade sitas na Rua Conde de Arnoso, n.° 5-B, 1700-112, Lisboa,
realizou-se a Reunião Ordinária da Junta de Freguesia, com a presença do
Presidente José António Borges, do Tesoureiro José Ferreira, da Vogal Margarida
Afonso, 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 - Após apreciação e discussão, foram RETIRADAS as Propostas n.°s
181/2020, 182/2020 e 183/2020 [subscritas pêlos Vogais Pedro Bastos e Ricardo
Varela) relativas à decisão de contratar no âmbito dos procedimentos de aquisição
de serviços escolares - Processos n.°s 42/AJ/JFA/2020, 43/AJ/JFA/2020 e
44/AJ/JFA/2020.

Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação das Propostas n.ss 184/2020, 185/2020,
186/2020, 187/2020, 188/2020, 189/2020, 190/2020, 191/2020, 192/2020,
193/2020, 194/2020, 195/2020, 196/2020 e 197/2020 (subscritas pela Vogal
Margarida Afonso), relativas à decisão de contratar no âmbito dos procedimentos
referentes à aquisição de serviços de aulas para o "Espaço Briosos Alvalade" -
Processos n.°s 25/AJ/JFA/202, 26/AJ/JFA/2020, 27/AJ/JFA/2020, 28/AJ/JFA/2020,
29/AJ/JFA/2020, 30/AJ/JFA/2020, 32/AJ/JFA/2020, 33/AJ/JFA/2020,
34/AJ/JFA/2020, 35/AJ/JFA/2020, 36/AJ/JFA/2020, 37/AJ/JFA/2020,
38/AJ/JFA/2020 e 39/AJ/JFA/2020.

(Aprovadas por unanimidade)

Ponto 3 - Foi RETIRADA a Proposta n.° 198/2020 (subscrita pela Vogal Margarida
Afonso), relativa às normas de participação do 2° Concurso de Fotografia - "Olhar
AIvaïade".

Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 199/2020 (subscrita pelo
Vogal Mário Branco), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento
referente à "Aquisição de sacos biodegradáveis para recolha de dejetos de canídeos"
- Processo n.° 23/AJ/JFA/2020.
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(Aprovada por unanimidade)

Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.s 200/2020 (subscrita pelo
Tesoureiro), relativa à ratificação da decisão de adjudicação e aprovação da minuta
do contrato no âmbito do procedimento referente à "Empreitada de requalificação
da Rua José Lins do Rego" - Processo n.° 19/CPR/JFA/2020.

(Aprovada por unanimidade)

Ponto 6 - Foi RETIRADA a Proposta n.° 201/2020 (subscrita pelo Tesoureiro),
relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à "Empreitada
de requalificação da envolvente do Pavilhão Municipal de AIvalade" - Processo n.°
45/CP/JFA/2020.

Ponto 7 - Foi RETIRADA a Proposta n.° 202/2020 (subscrita pelo Tesoureiro),
relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à "Empreitada
de requalificação dos espaços verdes da Rua Paul Haris e espaço expectante da
Azinhaga dos Barros" - Processo n.Q 46/CP/JFA/2020.

Ponto 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 203/2020 [subscrita pelo
Tesoureiro), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à
"Requalificação do espaço público da Rua Silva e Albuquerque" - Processo n.°
47/CP/JFA/2020.

(Aprovada por maioria com 3 votos a favor e 2 abstenções dos Vogais do
PCP)

Ponto 9 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 204/2020 (subscrita pelo
Presidente), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à
"Aquisição de serviços de apoio técnico no âmbito da açao social" - Processo n.8
40/AJ/JFA/2020.

(Aprovada por unanimidade)

Ponto 10 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 205/2020 (subscrita
pelo Presidente), relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento
referente à "Aquisição de serviços de condução para a Freguesia de Alvalade" -
Processo n.° 41/AJ/JFA/2020.

(Aprovada por unanimidade)
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Ponto 11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.0 206/2020 (subscrita
pelo Presidente}, relativa à ratificação da INF/49/SDS/2020, respeitante ao Fundo
Social de Freguesia.

(Aprovada por unanimidade)

Ponto 12 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 207/2020 (subscrita
pelo Presidente], relativa à ratificação da INF/50/SDS/2020, respeitante à cedência
do auditório do Centro Cívico Edmundo Pedro, para a realização da assembleia geral
da Associação Humanidades.

(Aprovada por unanimidade)

Ponto 13 - Apreciação, discussão e votação das Propostas n.°s 208/2020, 209/2020,
210/2020, 211/2020. 212/2020, 213/2020, 214/2020, 215/2020, 216/2020,
217/2020, 218/2020, 219/2020. 220/2020, 221/2020, 222/2020, 223/2020.
224/2020, 225/2020, 226/2020, 227/2020, 228/2020, 229/2020, 230/2020,
231/2020, 232/2020, 233/2020, 234/2020, 235/2020, 236/2020, 237/2020,
238/2020, 239/2020, 240/2020, 241/2020. 242/2020, 243/2020, 244/2020,
245/2020 e 246/2020, (subscritas pelo Presidente) relativas à ratificação das
INF/33/SDS/2020, INF/35/SDS/2020, WF/36/SDS/2020, INF/37/SDS/2020,
INF/38/SDS/2020,
INF/42/SDS/2020,
INF/46/SDS/2020,
INF/52/SDS/2020,
INF/56/SDS/2020,
INF/60/SDS/2020,
INF/64/SDS/2020,
INF/68/SDS/2020,

WF/39/SDS/2020,
INF/43/SDS/2020,
INF/47/SDS/2020,
INF/53/SDS/2020,
INF/57/SDS/2020,
INF/61/SDS/2020,
INF/65/SDS/2020,
INF/69/SDS/2020,

INF/40/SDS/2020,
WF/44/SDS/2020,
INF/48/SDS/2020,
WF/54/SDS/2020.
INF/58/SDS/2020,
WF/62/SDS/2020.
WF/66/SDS/2020,
WF/70/SDS/2020,

INF/41/SDS/2020,
INF/45/SDS/2020,
INF/51/SDS/2020,
INF/55/SDS/2020,
INF/59/SDS/2020,
WF/63/SDS/2020,
WF/67/SDS/2020,
WF/71/SDS/2020.

INF/72/SDS/2020, INF/73/SDS/2020 e INF/74/SDS/2020, respeitantes ao Fundo de
Emergência Social COVID-19.

(Aprovadas por unanimidade)

Deliberado por unanimidade a urgência da apreciação, discussão e votação da
Proposta n.° 247/2020 (subscrita pelo Presidente), relativa à delegação de
competências da Junta de Freguesia deAlvalade no respetívo Presidente.

(Aprovada por unanimidade)
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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

/0^ li\-..
José António Borges
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