
 
 
 
 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

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 9 de novembro de 2021, pelas 

18h00, 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 P.004/2021, relativa à auditoria a 

realizar aos serviços de Finanças da Junta de Freguesia de Alvalade, subscrita pelo Presidente (a 

distribuir); 

Ponto 2 – Análise, discussão e deliberação da resposta à proposta efetuada pelo Presidente da 

Mesa da Assembleia de Freguesia de Alvalade, Dr. José Ferreira; 

Ponto 3 – Inicio do processo de elaboração do Orçamento para o ano de 2022 e Plano de 

Atividades, analisando, também, os orçamentos anteriores, os CDC’s e a versão preliminar do 

Relatório do Auditor, proposto pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 4 – Análise das propostas de compromisso eleitoral/programa eleitoral da Coligação 

Novos Tempos e restantes forças políticas, proposto pelo Presidente; 

Ponto 5 – Análise à realização dos Orçamentos Participativos dos anos transatos, proposto pelo 

Presidente; 

Ponto 6 – Aprovação, discussão e votação da Proposta n.º 313/2021, relativa à decisão de 

adjudicação e aprovação da minuta do contrato 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 Presidente; 



 

 
 
 
 

 

Ponto 7 – Aprovação, discussão e votação da Proposta n.º 314/2021, relativa à decisão de 

adjudicação e aprovação da minuta do contrato no âmbito do procedimento referente à 

“Aquisição de serviços para a elaboração de projetos de alterações do Complexo Desportivo 

Municipal São João de Brito” – Processo n.º 78/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Presidente; 

Ponto 8 – Aprovação, discussão e votação da Proposta n.º 315/2021, relativa à decisão de 

adjudicação e aprovação da minuta do contrato no âmbito do procedimento referente à 

“Aquisição de serviços para a elaboração de projetos de instalações técnicas especiais para o 

projeto de alterações do Complexo Desportivo Municipal São João de Brito” – Processo n.º 

79/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Presidente; 

Ponto 9 – Aprovação, discussão e votação da Proposta n.º 316/2021, relativa à decisão de 

adjudicação e aprovação da minuta do contrato no âmbito do procedimento referente à 

“Aquisição de serviços para a elaboração de projeto de arquitetura para o melhoramento do 

Complexo Desportivo Municipal São João de Brito” – Processo n.º 81/AJ/JFA/2021, subscrita 

pelo Presidente; 

Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P.005/2021, relativa à ratificação 

das decisões tomadas no âmbito de processos de licenciamento de ocupação de espaço público 

e licenças de recinto improvisado, subscrita pelo Vogal Tomás Gonçalves (a distribuir); 

Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P.006/2021, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Locação de casas de madeira para Mercado 

de Natal” Processo n.º 86/AJ/JFA/2021, subscrita pelo Vogal Tomás Gonçalves (a distribuir); 

Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P.007/2021, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de colocação e 

alimentação de iluminação no Mercado de Natal” Processo n.º 87/AJ/JFA/2021, subscrita pelo 

Vogal Tomás Gonçalves (a distribuir). 

Lisboa, 4 de novembro 2021 

Pl’ O Presidente, 
 
 
 

(Despacho n.º 2/JFA/2021 de 27/10) 
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