
 
 
 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 14 de outubro de 2021 

Assunto: Convocatória de Reunião Extraordinária 

Cumpre, no âmbito das disposições legais aplicáveis, convocar V. Exa. para a Reunião 

Extraordinária da Junta de Freguesia de Alvalade, a realizar no dia 19 de outubro 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 299/2021, relativa à ratificação da 

decisão de contratar e da decisão de adjudicação no âmbito do procedimento referente à 

“Aquisição de serviços de coordenação e apoio às atividades escolares da Junta de Freguesia de 

Alvalade” – Processo n.º 85/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 300/2021, relativa à homologação 

da avaliação final do período experimental de trabalhadoras afetas ao Serviço de Educação e 

Desporto, subscrita pelo Vogal Mário Branco (a distribuir); 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 301/2021, relativa à ratificação das 

decisões tomadas no âmbito de processos de licenciamento de ocupação de espaço publico e 

licenças de recinto improvisado, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 302/2021, relativa à ratificação da 

aprovação da realização de trabalhos complementares no âmbito do procedimento referente à 

“Empreitada de requalificação da envolvente do Pavilhão Municipal Alvalade – Processo n.º 

45/CP/JFA/2020, subscrita pelo Vogal Tesoureiro;  



 

 
 
 
 

 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 303/2021, relativa à ratificação da 

aprovação da realização de trabalhos complementares no âmbito do procedimento referente à 

“Empreitada de requalificação do logradouro do Bairro das Caixas – Rua Antónia Pusich – 

Processo n.º 85/CPR/JFA/2020, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 304/2021, relativa à ratificação da 

aprovação da realização de trabalhos complementares no âmbito do procedimento referente à 

“Empreitada de recuperação do edifício sede do Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e 

Calçada” – Processo n.º 30/CPR/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 305/2021, relativa à ratificação da 

aprovação da realização de trabalhos complementares no âmbito do procedimento referente à 

“Empreitada de reabilitação da bancada e estacionamento no Complexo Desportivo Municipal 

de São João de Brito” – Processo n.º 36/CP/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 306/2021, relativa à ratificação da 

decisão de contratar e da decisão de adjudicação no âmbito do procedimento referente à 

“Aquisição de serviços de apoio técnico no âmbito da Divisão de Espaço Público e Equipamentos 

da Junta de Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 83/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal 

Tesoureiro (a distribuir); 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 307/2021, relativa à ratificação da 

decisão de contratar e da decisão de adjudicação no âmbito do procedimento referente à 

“Aquisição de serviços de apoio técnico no âmbito da Divisão de Espaço Público e Equipamentos 

da Junta de Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 84/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal 

Tesoureiro (a distribuir); 

Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 308/2021, relativa à ratificação das 

decisões de adjudicação no âmbito de ajustes diretos simplificados e das decisões em matéria 

de recursos humanos tomadas no período de gestão corrente, subscrita pelo Presidente (a 

distribuir); 



 

 
 
 
 

 

Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 309/2021, relativa à atribuição de 

louvor, em reconhecimento pelos serviços prestados, aos trabalhadores da Junta de Freguesia 

de Alvalade, subscrita por todos os Membros da Junta de Freguesia de Alvalade. 

O Presidente, 
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