
 
 
 

 

 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 11 de agosto 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 16 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 242/2021, relativa à decisão de 

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

âmbito da iniciativa Desporto 18+” – Processo n.º 62/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Pedro 

Bastos; 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 243/2021, relativa à “Aquisição de 

serviços de aulas de zumba no âmbito da iniciativa Desporto 18+” – Processo n.º 

63/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos; 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 244/2021, relativa à “Aquisição de 

serviços de aulas de tai-chi no âmbito da iniciativa Desporto 18+” – Processo n.º 64/AJ/JFA/2021, 

subscrita pelo Vogal Pedro Bastos; 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 245/2021, relativa à “Aquisição de 

serviços de aulas de karaté no âmbito das Oficinas para Crianças e Desporto Júnior” – Processo 

n.º 65/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 



 

 
 
 

 
 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 246/2021, relativa à “Aquisição de 

serviços de aulas de skate no âmbito das Oficinas para Crianças” – Processo n.º 66/AJ/JFA/2021, 

subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 247/2021, relativa à “Aquisição de 

serviços de aulas de xadrez no âmbito das Oficinas para Crianças” – Processo n.º 

67/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 248/2021, relativa à “Aquisição de 

serviços de aulas de judo no âmbito das Oficinas para Crianças e Desporto Júnior” – Processo 

n.º 68/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 249/2021, relativa à “Aquisição de 

serviços de aulas de teatro no âmbito das Oficinas para Crianças” – Processo n.º 69/AJ/JFA/2021, 

subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 250/2021, relativa à “Aquisição de 

serviços de aulas de ténis de mesa no âmbito das Oficinas para Crianças” – Processo n.º 

70/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

Ponto 10 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 251/2021, relativa à decisão de 

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

âmbito do Desporto Júnior” – Processo n.º 71/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

Ponto 11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 252/2021, relativa à decisão de 

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

âmbito das Oficinas para Crianças e da iniciativa Desporto 18+” – Processo n.º 72/AJ/JFA/2021, 

subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

Ponto 12 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 253/2021, relativa à ratificação do 

despacho de homologação da lista unitária final e demais deliberações do júri, do procedimento 

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

assistente técnico, no Serviço de Economia e Inovação, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 



 

 
 
 

 
 

Ponto 13 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 254/2020, relativa à designação do 

júri do período experimental de trabalhador afeto ao Serviço de Economia e Inovação, subscrita 

pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 14 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 255/2021, relativa à alteração, no 

contexto da pandemia da Covid-19, do regime de isenção de taxas de ocupação de espaço 

público com a atividade de venda ambulante, previsto na Proposta n.º 420/2020, subscrita pelo 

Presidente, Tesoureiro e Vogal Margarida Afonso; 

Ponto 15 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 256/2021, relativa à proposta de 

celebração de adenda ao contrato entre administrativo 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 16 - Apreciação, discussão e votação das Propostas n.º 257/2021, 258/2021 e 259/2021, 

relativas à ratificação das INF 281/SDS/2021, INF 287/SDS/2021, INF 288/SDS/2021 respeitantes 

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

 

 

O Presidente, 


		2021-08-11T15:44:35+0100
	José António Barbosa Borges




