
 
 
 

 

 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 12 de maio 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 17 de maio 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 161/2021, relativa à ratificação da 

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

do Concurso Gastronómico «Sabores de Alvalade»” – Processo n.º 54/AJ/JFA/2021, subscrita 

pela Vogal Margarida Afonso; 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 162/2021, relativa à homologação 

da avaliação final do período experimental de trabalhadora afeta ao Serviço de Direitos Sociais, 

subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 163/2021, relativa à homologação 

da avaliação final do período experimental de trabalhadora afeta ao Serviço de Cultura e 

Coletividades, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 164/2021, relativa à abertura de 

procedimento concursal comum, para ocupação de um posto de trabalho da carreira e categoria 

de assistente operacional, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, para o Serviço de Higiene Urbana, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 



 

 
 
 

 
 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 165/2021, relativa à utilização 

faseada dos métodos de seleção, no procedimento concursal para Assistente Técnico afeto ao 

Serviço de Economia e Inovação, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 166/2021, relativa à ratificação da 

decisão de apoio não financeiro, sob a forma de cedência do auditório do Cento Cívico Edmundo 

Pedro à CDU – Coligação Democrática Unitária, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 167/2021, relativa à decisão de 

contratar “Aquisição de seguro de responsabilidade civil automóvel para a frota da Freguesia de 

Alvalade” – Processo n.º 53/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 168/2021, relativa à aprovação da 

repartição de encargos no âmbito do procedimento referente à “Empreitada do corredor verde 

da Avenida dos Estados Unidos da América” – Processo n.º 29/CP/JFA/2019, subscrita pelo Vogal 

Tesoureiro; 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 169/2021, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de projeto de execução para 

instalação de sistemas de abastecimento e circulação de água do lago do Largo Frei Heitor Pinto” 

– Processo n.º 52/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 170/2021, relativa à modificação da 

repartição de encargos do contrato “Empreitada de Requalificação da Rua José Lins do Rego” – 

Processo n.º 19/CPR/JFA/2020, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 171/2021, relativa à modificação da 

repartição de encargos do contrato “Empreitada de Requalificação do Espaço Público da Rua 

Silva e Albuquerque e Rua António Ramalho” – Processo n.º 56/AJ/JFA/2020, subscrita pelo 

Vogal Tesoureiro; 

Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 172/2021, relativa à decisão de 

adjudicação do contrato “Fornecimento e plantação de vegetação para espaços verdes da 

Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 46/CPR/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 



 

 
 
 

 
 

Ponto 13 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 173/2021, relativa à submissão a 

ratificação pela Assembleia de Freguesia de Alvalade da retificação da autorização de celebração 

de contrato 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 14 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 174/2021, relativa à atribuição de 

Medalha de Honra da Freguesia de Alvalade a Valdemar António Fernandes de Abreu Salgado, 

subscrita pelo Presidente; 

Ponto 15 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 175/2021, relativa à atribuição de 

Medalha de Mérito da Freguesia de Alvalade a Eduardo Pitta, subscrita pelo Presidente; 

Ponto 16 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 176/2021, relativa à atribuição de 

Medalha de Honra da Freguesia de Alvalade a André Moz Caldas, subscrita pelo Presidente; 

Ponto 17 – Apreciação, discussão e votação das Propostas n.º 177/2021, 178/2021, 179/2021, 

180/2021 e 181/2021, relativas às ratificações das INF 151/SDS/2021, INF 161/SDS/2021, INF 

163/SDS/2021, INF 168/SDS/2021 e INF 173/SDS/2021, respeitantes ao Fundo de Emergência 

Social-COVID 19, subscritas pelo Presidente. 

O Presidente, 


		2021-05-12T18:54:01+0100




