
 
 
 

 

 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 14 de abril de 2021 

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 19 de abril de 2021, 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 126/2021, relativa ao apoio 

financeiro e não financeiro, ao abrigo dos Contratos Programa de 2021, ao Grupo Desportivo e 

Cultural Fonsecas e Calçada, para o desenvolvimento da sua atividade desportiva regular, 

subscrita pelo Vogal Pedro Bastos; 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 127/2021, relativa ao Apoio não 

Financeiro ao Centro Desportivo Universitário de Lisboa, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos (a 

distribuir); 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 128/2021, relativa à autorização de 

celebração de protocolo entre a Freguesia de Alvalade e o Município de Lisboa, com vista ao 

desenvolvimento e execução do projeto “CineDojo2”, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 129/2021, relativa à homologação 

da avaliação final do período experimental da trabalhadora Ana Rute Alves Mendes dos Santos 

afeta à Divisão de Espaço Público e Equipamentos, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 



 

 
 
 

 
 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 130/2021, relativa à ratificação da 

designação do júri do período experimental de trabalhadoras afetas ao Serviço de Direitos 

Sociais e Serviço de Cultura e Coletividades, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 131/2021, relativa à modificação 

objetiva do contrato 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 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 132/2021, relativa à submissão à 

Assembleia de Freguesia da modificação da repartição de encargos no âmbito do procedimento 

referente à “Empreitada de requalificação da envolvente do Pavilhão Municipal de Alvalade” - 

Processo n.º 45/CP/JFA/2020, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 133/2021, relativa à submissão à 

Assembleia de Freguesia da designação de auditor externo pela certificação legal de contas, 

subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 134/2021, relativa à celebração 

de protocolo entre a Freguesia de Alvalade e a Animalife, Associação de Sensibilização e Apoio 

Social e Ambiental, com vista à implementação e execução do Projeto “Street Vet – Vet na Rua” 

no território de Alvalade, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 135/2021, relativa à aprovação de 

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

da pandemia da COVID 19, para vigorar no 2.º semestre de 2021, subscrita pelo Presidente, pelo 

Vogal Tesoureiro e pela Vogal Margarida Afonso; 

Ponto 11 – Apreciação discussão e votação da Proposta n.º 136/2021, relativa à celebração de 

contrato interadministrativo de delegação de competências entre a Junta de Freguesia de 

Alvalade e a Câmara Municipal de Lisboa, com vista à promoção e desenvolvimento das 

intervenções e ações no âmbito do “Programa Projetos Especiais” constante da Cláusula n.º 1 

do CDC n.º 3/UCT/DRJF/2019, subscrita pelo Presidente e pelo Vogal Tesoureiro; 



 

 
 
 

 
 

Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 137/2021, 138/2021, 139/2021, 

140/2021, 141/2021 e 142/2021, relativas às ratificações das INF 101/SDS/2021, INF 

102/SDS/2021, INF 103/SDS/2021, INF 116/SDS/2021, INF 117/SDS/2021 e INF 121/SDS/2021, 

respeitantes ao Fundo de Emergência Social-COVID 19, subscritas pelo Presidente. 

O Presidente, 
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