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PROPOSTA N.º 234/2019  

 

 

 

Ex.mos Membros da Junta de Freguesia de Alvalade, 

 

 

 

Considerando que: 

 

 

 

I. Nos termos do artigo 16.º, n.º 1, alínea v) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Junta de Freguesia apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia; 

 

II. A Junta de Freguesia de Alvalade, entre outros fins, tem por missão promover e 

executar Projetos de intervenção comunitária e apoiar atividades de natureza 

educativa de interesse para a freguesia; 

 

III. No desfecho do ano letivo 2017/2018 as Escolas Básicas da Freguesia de 

Alvalade, através dos seus Diretores de Agrupamento e Coordenadores de Escola, 

reiteraram o interesse em que se pudessem desenvolver atividades de ocupação 

dos tempos livres das crianças, de âmbito desportivo, nomeadamente nos 

intervalos letivos, no ano letivo 2018/2019;  
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IV. A Junta de Freguesia de Alvalade considerou importante continuar a promover, 

estas atividades junto das escolas, procurando a ocupação das crianças, mas 

também contribuindo para o seu desenvolvimento físico-motor, para o seu bem-

estar físico e psicológico, assim como para a diversificação da sua aprendizagem; 

 

V. A Junta de Freguesia de Alvalade considera de grande importância o 

desenvolvimento de atividades desportivas na infância, forma sustentada de 

ampliação e promoção do desporto e da cultura desportiva da população; 

 

VI. A Junta de Freguesia de Alvalade considera de maior importância promover os 

clubes e as modalidades que estes representam, permitindo o seu crescimento, a 

captação de novos atletas e fomentando a sua atividade e prática desportiva 

regular; 

 

VII. Nesse sentido a Junta de Freguesia de Alvalade, apresentou por iniciativa conjunta 

dos Pelouros da Educação e do Desporto, um importante projeto que visa o 

desenvolvimento da prática desportivas nos intervalos letivos, pela promoção de 

atividades orientadas de diferentes modalidades de forma livre e gratuita, nas seis 

EB1s da Freguesia; 

 

VIII. A Junta de Freguesia de Alvalade considera pertinente promover a implementação 

deste projeto, através da colaboração dos seus clubes e de outros parceiros, 

designadamente solicitando a indicação de técnicos qualificados que lhe estejam 

afetos, para orientarem estas atividades nas escolas;  

 

IX. Da avaliação feita da atividade sobre os anos anteriores, concluiu-se que a mais 

adequada forma de concretizar este projeto no ano letivo que agora finda, seria 

pela contratualização direta entre os técnicos selecionados e esta Junta, 

salvaguardando a equidade das condições oferecidas a todos os profissionais, e 

evitando situações menos regulares como as que se verificaram anteriormente, 

aquando do apoio financeiro aos clubes; 
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X. Assim, às entidades caberia colaborarem neste projeto pela indicação de técnicos 

qualificados, e à Junta de Freguesia de Alvalade caberia a assegurar os encargos 

financeiros com a atividade, assim como coordenar e monitorizar a mesma; 

 

XI. Esta condição foi apresentada a todos os clubes e técnicos envolvidos neste 

projeto no início do ano letivo 2018/19, obtendo a sua anuência, designadamente a 

do Clube de Rugby de São Miguel; 

 

XII. Contudo, por razões de descoordenação entre o Clube de Rugby de São Miguel e 

o técnico por si indicado, o clube assegurou durante todo o ano letivo a sua 

remuneração, e o técnico, apesar das solicitações, nunca apresentou à JFA os 

dados necessários para a formalização do seu processo; 

 

XIII. A situação foi explicitada enquanto pedido de apoio financeiro devidamente 

solicitado através de formulário adequado (Anexo II do RAAFA) e registado como 

Anexo II – RAAFA n.º 151, CRM n.º 02449JFA2019, que deu entrada nos serviços 

de secretaria 14/06/2019; 

 

XIV. Avaliando tratar-se de uma situação de exceção que resulta de um lapso que não 

prejudicou nem a Freguesia nem o técnico em causa, uma vez que clube 

assegurou a sua remuneração nos mesmos moldes que o faria a Freguesia, 

considera-se necessário ressarcir o clube do referido valor;     

 

XV. Neste sentido, temos a honra de propor o apoio financeiro ao Clube de Rugby de 

São Miguel que visa as despesas acarretadas pelo clube no âmbito do projeto de 

atividades desportivas desenvolvido por esta Junta nas EB1s da Freguesia nos 

intervalos letivos, num total de €3.210, relativos à remuneração de € 20,00/hora de 

técnico num total de 160,5 horas, durante o ano letivo que agora se encerra; 

 

XVI. O apoio financeiro que ora se propõe, encontra cobertura orçamental na rúbrica 

04.07.01.01.200 (Transferências correntes – Educação), da orgânica 06 

(Educação e Desporto) do orçamento de 2019, e conforme Declaração de 

Cabimento que se anexa. 
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Nestes termos e ao abrigo da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, maxime do seu 

artigo 16.º, número 1, alínea v), tenho a honra de propor a esta Junta de Freguesia 

que aprove a atribuição do apoio financeiro ao Clube de Rugby de São Miguel até um 

máximo de €3.210 (três mil e duzentos euros), nos termos anteriormente definidos. 

 

 

Lisboa, em 26 de junho de 2019 

 

 

 

O Vogal  

 

Ricardo Varela 
 
 
 

O Vogal  
 
 

Pedro Bastos 
 


