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Exmo. (a). Senhor(a) Vogal da  

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 2 de dezembro de 2020 

Assunto: Convocatória de Reunião Extraordinária 

Cumpre, no âmbito das disposições legais aplicáveis, convocar V. Exa. para Reunião 

Extraordinária da Junta de Freguesia de Alvalade, a realizar no dia 9 de dezembro de 

2020, pelas 19h00, por videoconferência, nos termos do artigo 24.º-A do Código do 

Procedimento Administrativo, aditado pela Lei n.º 72/2020, de 16 de novembro, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto 1 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 376/2020, relativa à 

ratificação da INF/15/GED/20, respeitante à cedência do Pavilhão Municipal de Alvalade 

ao Centro de Voleibol de Lisboa, para realização de jogos oficiais até dia 31 de 

dezembro de 2020, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos;  

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 377/2020, relativa à decisão 

final de atribuição do apoio financeiro à Associação Centro Cultural e Desportivo 

Estrelas São João Brito, inscrito na Proposta n.º 311/2020, destinado à renovação de 

equipamentos desportivos, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos; 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 378/2020, relativa à decisão 

final de atribuição do apoio financeiro, à Ravens Lisbon Cycling Club, inscrito na 

Proposta n.º 340/2020, destinado à renovação de equipamentos desportivos, subscrita 

pelo Vogal Pedro Bastos; 
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Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 379/2020, relativa à decisão 

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

assessoria no âmbito do apoio aos membros da Junta de Freguesia de Alvalade” – 

Processo n.º 76/AJ/JFA/2020, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 380/2020, relativa à decisão 

de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de gestão e 

operação do parque do Mercado de Alvalade” – Processo n.º 69/AJ/JFA/2020, subscrita 

pelo Vogal Tesoureiro e pela Vogal Margarida Afonso; 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 381/2020, relativa à decisão 

de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de apoio 

técnico na área da cultura” – Processo n.º 74/AJ/JFA/2020, subscrita pela Vogal 

Margarida Afonso; 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 382/2020, relativa à decisão 

de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de e-mail corporativo 

para a Junta de Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 71/AJ/JFA/2020, subscrita pelo 

Vogal Mário Branco; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 383/2020, relativa à decisão 

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

assessoria no âmbito do apoio aos membros da Junta de Freguesia de Alvalade” – 

Processo n.º 75/AJ/JFA/2020, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 384/2020, relativa à 

ratificação da informação de abertura de procedimento concursal para constituição de 

um posto de trabalho para a carreira e categoria de técnico superior, na modalidade de 

relação jurídica de emprego público a termo incerto, no Serviço de Cultura e 

Coletividades, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 385/2020, relativa à 

ratificação da informação de abertura de procedimento concursal para constituição de 

um posto de trabalho para a carreira e categoria de técnico superior, na modalidade de 

relação jurídica de emprego público a termo incerto, no Serviço de Direitos Sociais, 

subscrita pelo Vogal Mário Branco; 
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Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 386/2020, relativa à 

ratificação da revogação da decisão de contratar no âmbito do procedimento referente 

à “Empreitada de Requalificação do Bairro das Caixas – Rua João Lúcio” – Processo 

n.º 60/CPR/JFA/2020, bem como à ratificação da decisão de contratar no âmbito do 

procedimento referente à “Empreitada de Requalificação do Bairro das Caixas – Rua 

João Lúcio” – Processo n.º 77/CPR/JFA/2020, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 387/2020, relativa à 

decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de 

consultoria contabilística” – Processo n.º 79/AJ/JFA/2020, subscrita pelo Vogal 

Tesoureiro; 

Ponto 13 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 388/2020, relativa à 

ratificação da decisão de autorizar despesa e contratar a empreitada de “demolição, 

remoção e transporte a vazadouro autorizado de contentores, estruturas de 

ensombramento e estruturas de arborismo, existentes na Quinta do Narigão”, subscrita 

pelo Vogal Tesoureiro. 

Ponto 14 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 389/2020, relativa ao apoio 

financeiro e não financeiro à Associação de Apoio à Mulher Com Cancro da Mama, 

subscrita pelo Presidente e pelo Vogal Pedro Bastos; 

Ponto 15 – Apreciação, discussão e votação das Propostas n.ºs 390/2020, 391/2020, 

392/2020, 393/2020, 394/2020, 395/2020, 396/2020, 397/2020, 398/2020, 399/2020 e 

400/2020, relativas às ratificações das INF/110/SDS/2020, INF/111/SDS/2020, 

INF/113/SDS/2020, INF/114/SDS/2020, INF/115/SDS/2020, INF/116/SDS/2020, 

INF/118/SDS/2020, INF/119/SDS/2020, INF/120/SDS/2020, INF/121/SDS/2020 e 

INF/122/SDS/2020, respeitantes ao Fundo de Emergência Social-COVID 19, subscrita 

pelo Presidente. 

O Presidente, 

José António Borges 
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