
                                                                                          
 
 

Assembleia de Freguesia de Alvalade 

Reunião Ordinária de 30-12-2021 

Ponto 1 

Perguntas 

 

Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, 

Na sequência da última reunião da Assembleia de Freguesia de Alvalade, vimos por este meio remeter as 
perguntas e solicitações que fizemos e às quais solicitamos a resposta de Vexa: 

 

i) Grandes Opções do Plano (GOP) e Plano de Atividades: 
a. Não parece existir relação entre o orçamento de receitas e despesas e o Plano de 

Atividades para 2022, pois muitas das propostas elencadas não têm correspondência no 
Orçamento. Como serão as medidas previstas no Plano de Atividades executadas? 

b. Na Educação é referido um conjunto de atividades referentes aos jardins de infância. 
Serão apenas para os da rede pública, na qual a Junta de Freguesia tem competência 
legal? 

c. Na Orgânica Direitos Sociais, saudamos a manutenção dos programas anteriores. 
Notamos que no apoio ao Centro Social e Paroquial do Campo Grande não é referido o 
programa que une este Centro, a JFA, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a 
Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas (AMUCIP), no 
apoio ao Bairro das Murtas, em particular à Comunidade Cigana desse Bairro. O 
programa será mantido? 

d. Uma vez que se inscreveu a atribuição de apoios ao Centro Cultural Desportivo Estrelas 
São João de Brito (CCDESJB), e uma vez que de acordo com Regulamento de Atribuição 
de Apoios da Freguesia de Alvalade não é possível a atribuição de apoios a quem tenha 
dividas à JFA, qual o ponto de situação da cobrança da dívida do CCDESJB, no montante 
de 9.900€, à JFA? 

e. Pedimos a partilha do ficheiro em word, para ser mais efetivo o controlo da execução, 
bem como a numeração sequencial das medidas para melhor perceção e registo. 
 

ii) Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 
a. Solicita-se melhor explicação sobre o Projeto 01.03 Equipamento Informático, pois o 

inscrito na página 13 das GOP parece indicar apenas formação e software. Ou será outro 
equipamento? 

b. Não se vislumbra Projeto para o inscrito na página 23 das GOP/Plano de Atividades, ou 
seja, a intervenção na zona do Auditório do Centro Cívico Edmundo Pedro, que sendo 
em instalações de propriedade da JFA, terá que passar por projeto no PPI. Como será 
executado este investimento, uma vez que não se encontra inscrito no PPI? 

  



                                                                                          
 
 

 
iii) Orçamento da Receita: 

a. Notamos o aumento de perto de 100.000€ na receita com Ocupação de Via Pública, 
taxando o comércio local. O Executivo não pretende manter as isenções aprovadas no 
âmbito do apoio ao Comércio Local para mitigar as dificuldades resultantes da 
Pandemia? Foi inscrita por contrapartida a verba de 5.000€ no Orçamento da Despesa 
para um Programa de Relançamento do Comércio Local? 

b. É inscrita receita de 60.000€ do Contrato de Delegação de Competências (CDC) 
Adicional, mas esse CDC teria caducado com o final do anterior mandato, pelo que se 
pergunta se existirá um aditamento a esse CDC? 

c. Verificamos que o Executivo propôs a continuidade dos diversos CDCs de manutenção, 
seja na higiene urbana, seja nos espaços verdes, no entanto solicita-se informação a 
respeito de quando pensa o Executivo trazer à Assembleia de Freguesia as renovações 
destes CDCs? Os serviços continuarão a ser prestados a partir de 01-01-2022, ainda que 
não existam competências delegadas e/ou verbas transferidas pela CML? 
 

iv) Orçamento da Despesa: 
a. Orçamento da Receita reconhece o aumento do Salário Mínimo Nacional para 705,00€ 

e o aumento de 0,9% nos restantes salários dos Trabalhadores em funções públicas, já 
a partir de 01-01-2022? 

b. Qual o motivo para a redução de 8,15% ou cerca de 22.000€ na Orgânica 08 Direitos 
Sociais, tendo em conta o previsto no Plano de Atividades? 

c. Na Orgânica 03 DEPE, tendo em conta o aumento do SMN e dos preços em geral como 
é publicamente conhecido, e que o atual contrato de prestação de serviços de 
manutenção de espaços verdes terminará no início do próximo mês de maio, e de que 
foi afirmado que se pretendia aumentar o nível de exigência do caderno de encargos, 
nomeadamente valorizando a utilização de ferramentas elétricas, e que o montante 
inscrito é idêntico ao previsto para o atual contrato, o Executivo pretende diminuir o 
nível de serviço desta contratação? Quando é que o Executivo pretende lançar o novo 
procedimento de contratação? Manter-se-á o procedimento pré contratual de concurso 
público com publicidade internacional? 
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