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ALVALADE
Junta de Freguesia

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

Junta de Freguesia de Alvalade

Lisboa, 29 de janeiro de 2019

Assunto: Convocatória de Reunião Ordinária

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

Ordinária da Junta de Freguesia de Alvalade, a realizar no dia 3 de fevereiro de 2020,

pelas l9hOO, nas instalações da Junta de Freguesia de Alvalade, sitas no ?

Machado de ASSiS) 1700-116 Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1 -Apreciaçâo, discussâo e votação da Proposta n.º31/2020, relativa à

ratificação da INF/03/GED/2020, respeitante ao apoio não financeiro, sob a forma de

cedência de autocarro ao Clube de Rugby São Miguel, subscrita pelo Vogal Pedro

Bastos (a distribuir);

Ponto 2 - Apreciaçâo, discussão e votaçâo da Proposta n.º 32/2020, relativa ao apoio

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro, ao Grupo Desportivo e Cultural

Fonsecas e Calçada, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos;

Ponto 3 - Apreciaçâo, discussão e votação da Proposta n.º 33/2020, relativa ao apoio

financeiro, ao abrigo dos Contratos Programa de 2020 a Clubes e Associações

desportivas da Freguesia de Alvalade, para o desenvolvimento da sua atividade

desportiva regular, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos;

Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 34/2020, relativa ao apoio

financeiro, para desenvolvimento de aulas de ginástica destinadas à população idosa

da Freguesia de Alvalade, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos;
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Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 35/2020, relativa ao apoio

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro, à Escola Básica/J.l. Teixeira

Pascoais, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela;

Ponto 6 - Apreciaçâo, discussão e votação da Proposta n.º 36/2020, relativa às normas

de participação do "1.º Concurso de Bandas Pop/Rock em Alvalade" da Junta de

Freguesia de Alvalade, subscrita pela Vogal Margarida Afonso;

Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 37/2020, relativa à decisão

de contratar no âmbito do procedimento referente à "Concessão de exploração do

espaço de restauração do Arraial de Santo António" - Processo n.º 5/CPR/JFA/2020,

subscrita pela Vogal Margarida Afonso (a distribuir);

Ponto 8 - Apreciação, discussão e votaçâo da Proposta n.º 38/2020, relativa à decisão

de contratar no âmbito do procedimento referente à "Aquisição de roçadoras e de

sopradores elétricos" - Processo n.º 3/CPR/JFA/2020, subscrita pelo Vogal Mário

Branco;

Ponto 9 - Apreciaçâo, discussão e votação da Proposta n.º 39/2020, relativa à

ratificaçâo da decisão de apoio não financeiro, sob a forma de cedência de salas do

Centro Cívico Edmundo Pedro ao Partido Socialista, subscrita pelo Vogal Mário Branco;

Ponto 10 - Apreciação, discussão e votaçâo da Proposta n.º 40/2020, relativa ao

recurso hierárquico interposto por candidato ao procedimento concursal, publicado por

Aviso n.º 10866/2019, na 2.ª Série do Diário da República, de 1 de julho, subscrita pelo

Vogal Mário Branco;

Ponto 11 - Apreciação, discussão e votaçâo da Proposta n.º 41/2020, relativa à

ratificação do despacho de cedência por nomeação para Gabinete Governamental do

trabalhador Tiago Gonçalves, subscrita pelo Vogal Mário Branco;

Ponto 12 - Apreciação, discussâo e votaçâo da Proposta n.º 42/2020, relativa à

reclamação interposta pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, no âmbito do

procedimento publicado por Aviso n.º 1006/2020, na 2.ª Série do Diário da República,

de 20 de janeiro, subscrita pelo Vogal Mário Branco;
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Ponto 13 - Apreciaçâo, discussão e votaçâo da Proposta n.º 43/2020, relativa à

reclamação interposta pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, no âmbito do

procedimento publicado por Aviso n.º 1007/2020, na 2.ª Série do Diário da República,

de 20 de janeiro, subscrita pelo Vogal Mário Branco;

Ponto 14 - Apreciação, discussão e votaçâo da Proposta n.º 44/2020, relativa ao pedido

de apoio não financeiro, sob a forma de cedência de auditório do Centro Cívico

Edmundo Pedro à APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão

Deficiente Mental, para ensaios do grupo de Teatro, subscrita pela Vogal Margarida

Afonso e pelo Presidente;

Ponto 15 - Apreciaçâo, discussão e votação da Proposta n.º 45/2020, relativa à

celebraçâo de contrato interadministrativo de delegação de competências entre a Junta

de Freguesia de Alvalade e a Câmara Municipal de Lisboa, com vista à execução de

projeto vencedor da edição 2018/2019 do Orçamento Participativo de Lisboa,

"Requalificar a Azinhaga das Teresinhas", subscrita pelo Tesoureiro e pelo Presidente;

Ponto 16 - Apreciação, discussão e votaçâo da Proposta n.º 46/2020, relativa à

proposta de apoio financeiro à MUSSOC - Associação Mutualista dos Trabalhadores

da Solidariedade e Segurança Social, para desenvolvimento do Projeto Selfie no bairro

Fonsecas e Calçada, subscrita pelo Presidente;

Ponto 17 - Apreciação, discussâo e votaçâo da Proposta n.º 47/2020, relativa à

proposta de apoio não financeiro, sob a forma de cedência de espaço open space do

Centro Cívico Edmundo Pedro à ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda,

com vista à realização de ações de formaçâo na área da empregabilidade, subscrita

pelo Presidente;

Ponto 18 - Apreciaçâo, discussão e votaçâo da Proposta n.º 48/2020, relativa à

proposta de apoio não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro à Fraternidade

Movimento Verbum Dei, para deslocação de um grupo de pessoas de Fátima à Igreja

do Campo Grande, no dia 8 de abril de 2020, subscrita pelo Presidente;
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Ponto 19 - Apreciação, discussão e votaçâo da Proposta n.º 49/2020, relativa à

proposta de apoio não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro à Igreja

Adventista do Sétimo Dia, para deslocação de um grupo de pessoas à Costa de Lavos,

Figueira da Foz, nos dias 19 e 26 de julho de 2020, subscrita pelo Presidente.

O Presidente

Át,,

José António Borges
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