
 
 
 

 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 28 de julho 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 2 de agosto 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 230/2021, relativa à aprovação das 

normas de participação do 3.° Concurso de Fotografia, subscrita pela Vogal Margarida Afonso; 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 231/2021, relativa à ratificação da 

decisão de apoio não financeiro, sob a forma de cedência de auditório à Coligação Democrática 

Unitária – CDU, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 232/2021, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de seguro de acidentes de 

trabalho” – Processo n.º 61/CPR/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 233/2021, relativa à ratificação da 

decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição e montagem de 

equipamentos de cozinha e ar condicionado no edifício sede do Grupo Desportivo e Cultural 

Fonsecas e Calçada” – Processo 59/CPR/2021, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 



 

 
 
 

 
 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 234/2021, relativa à decisão de 

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

para as Escolas Básicas da Rede Pública da Freguesia de Alvalade” – Proc. n.º 60/AJ/JFA/2021, 

subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 235/2021, relativa à atribuição de 

apoio financeiro à Abundantquotidian – Associação, com vista à implementação do projeto 

BIP/ZIP “Do Céu para a Mesa”, subscrita pelo Presidente e pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 236/2021, relativa à atribuição de 

Medalha de Mérito da Freguesia de Alvalade ao Clube Atlético de Alvalade, subscrita pelo 

Presidente; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 237/2021, relativa à atribuição de 

Medalha de Mérito da Freguesia de Alvalade ao Grupo Desportivo e Cultural dos Bairros 

Fonsecas e Calçada, subscrita pelo Presidente; 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação das Propostas n.º 238/2021 e 239/2021, relativas às 

ratificações das INF 272/SDS/2021 e INF 277/SDS/2021, respeitantes ao Fundo de Emergência 

Social-COVID 19, subscritas pelo Presidente. 

O Presidente, 
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