
 
 
 

 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 1 de setembro 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 6 de setembro 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 261/2021, relativa ao apoio não 

financeiro, sob a forma de cedência de autocarro, ao Núcleo Cicloturista de Alvalade, para o dia 

11 de setembro de 2021, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos; 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 262/2021, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de apoio às atividades 

no âmbito das Oficinas para Crianças” – Processo n.º 73/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal 

Ricardo Varela; 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 263/2021, relativa à ratificação do 

Despacho 397/2021, referente à aprovação das normas de participação do terceiro Concurso de 

Fotografia “Olhar Alvalade”, subscrita pela Vogal Margarida Afonso; 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 264/2021, relativa à cedência de 

espaço no Mercado de Alvalade, no dia 8 de outubro, à Opá - Associação, subscrita pela Vogal 

Margarida Afonso; 



 

 
 
 

 
 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 265/2021, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Empreitada de conservação e reparação dos 

imóveis sob a gestão da Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 76/CPR/JFA/2021, subscrita pelo 

Vogal Tesoureiro (a distribuir); 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação das Propostas n.º 266/2021, 267/2021, 268/2021 e 

269/2021, relativas às ratificações das INF 285/SDS/2021, INF 289/SDS/2021, INF 290/SDS/2021 

e INF 293/SDS/2021, respeitantes ao Fundo de Emergência Social-COVID 19, subscritas pelo 

Presidente. 

O Presidente, 
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