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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 16 de dezembro de 2020 

Assunto: Convocatória de Reunião Ordinária 

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

Ordinária da Junta de Freguesia de Alvalade, a realizar no dia 21 de dezembro de 2020, 

pelas 19h00, por videoconferência, através da plataforma zoom, com os códigos de 

acesso disponibilizados por e-mail, 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 369/2020, relativa ao pedido 

de apoio financeiro da Associação Lisboa Cantat, subscrita pela Vogal Margarida 

Afonso; 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 401/2020, relativa à decisão 

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

fiscalização nos Mercados de Alvalade” – Processo n.º 82/AJ/JFA/2020, subscrita pela 

Vogal Margarida Afonso; 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 402/2020, relativa à decisão 

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

de entradas e saídas no Mercado de Alvalade” – Processo n.º 83/AJ/JFA/2020, subscrita 

pela Vogal Margarida Afonso; 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 403/2020, relativa 

à modificação da repartição de encargos no âmbito do procedimento referente 

à “Aquisição de serviços de reparação/manutenção de equipamentos de higiene 

urbana" – Processo n.º 37/AJ/JFA/2019, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 
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Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 404/2020, relativa à 

consolidação da mobilidade intercarreiras da trabalhadora Marta Cordeiro, subscrita 

pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 405/2020, relativa à 

consolidação da mobilidade intercarreiras da trabalhadora Ana Almeida, subscrita pelo 

Vogal Mário Branco; 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 406/2020, relativa à decisão 

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

dos balneários do Posto de Limpeza das Murtas” – Processo n.º 84/AJ/JFA/2020, 

subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 407/2020, relativa à 

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

à “Empreitada de requalificação do Bairro das Caixas – Rua Antónia Pusich” – Processo 

n.º 66/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 

Antónia Pusich” – Processo n.º 85/CPR/JFA/2020, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 408/2020, relativa à decisão 

de adjudicação no âmbito do procedimento referente à “Empreitada de conceção da 

construção de Skate Parque” – Processo n.º 72/AJ/JFA/2020, subscrita pelo Vogal 

Tesoureiro; 

Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 409/2020, relativa 

à aprovação e submissão a ratificação pela Assembleia de Freguesia de Alvalade de 

medidas excecionais e temporárias de apoio às famílias, ao emprego e ao comércio, no 

contexto da pandemia da COVID 19, para vigorar no primeiro semestre de 2021, 

subscrita pelo Presidente, pelo Vogal Tesoureiro e pela Vogal Margarida Afonso; 

Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 410/2020, relativa à 

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

apoio técnico no âmbito da ação social” – Processo n.º 81/AJ/JFA/2020, subscrita pelo 

Presidente; 

Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 411/2020, relativa ao 

destino das ofertas sujeitas ao dever de apresentação, no âmbito do Código de Conduta 

da Junta de Freguesia de Alvalade, subscrita pelo Presidente; 
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Ponto 13 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 412/2020, relativa à 

aprovação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, subscrita 

pelo Presidente (a distribuir); 

Ponto 14 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 413/2020, relativa à 

proposta de apoio financeiro apresentado pela Comunidade Vida e Paz, para despesas 

decorrentes da atividade da associação durante os dias 18,19 e 20 de dezembro, 

correspondente à comemoração da época natalícia, subscrita pelo Presidente;  

Ponto 15 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 414/2020, relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de sala no Centro Cívico Edmundo Pedro, à 

Associação Dom Maior, subscrita pelo Presidente; 

Ponto 16 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 415/2020, relativa à 

celebração de adenda ao contrato interadministrativo de delegação de competências, 

celebrado entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a Câmara Municipal de Lisboa, no 

âmbito do Fundo de Emergência Social – regime extraordinário de apoio aos agregados 

familiares face ao COVID-19, subscrita pelo Presidente;  

Ponto 17 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 416/2020, relativa à 

ratificação da INF/123/SDS/2020, respeitante ao Fundo Social de Freguesia, subscrita 

pelo Presidente; 

Ponto 18 – Apreciação, discussão e votação das Propostas n.ºs 417/2020, 418/2020, 

419/2020 e 420/2020, relativas às ratificações das INF/124/SDS/2020, 

INF/125/SDS/2020, INF/126/SDS/2020 e INF/127/SDS/2020, respeitantes ao Fundo de 

Emergência Social-COVID 19, subscrita pelo Presidente; 

Ponto 19 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 421/2020, relativa 

à modificação da repartição de encargos no âmbito do procedimento referente 

à “Empreitada de Manutenção da Sinalização Horizontal" – Processo n.º 

24/CPR/JFA/2020, subscrita pelo Vogal Tesoureiro. 

O Presidente, 

José António Borges 
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