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

Junta de Freguesia de Alvalade 

 

Lisboa, 20 de outubro de 2017 

 

 

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 23 de outubro de 

2017, pelas 19h00, nas instalações da Junta de Freguesia de Alvalade sita no Largo 

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

 

 

Ponto 1 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 395/2017, relativa à 

delegação de competências da Junta de Freguesia de Alvalade no respetivo presidente, 

subscrita pelo Presidente; 

 

Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 396/2017, relativa à 

ratificação das decisões de adjudicação no âmbito de ajustes diretos simplificados e das 

decisões de atribuição de apoios tomadas no período de gestão corrente, subscrita pelo 

Presidente; 

 

Ponto 3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 397/2017, relativa à 

ratificação de decisões de atribuição de apoios financeiros e não financeiros, subscrita 

pelo Presidente;   

 

Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 398/2017, relativa à 

ratificação do Despacho n.º 543/2017, respeitante à 4.º edição do Mercado de Natal em 

Alvalade, subscrita pelo Presidente; 
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Ponto 5 -  Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 399/2017, relativa à 

submissão à aprovação pela Assembleia de Freguesia das taxas de ocupação de 

espaços na 4.ª edição do Mercado de Natal de Alvalade, subscrita pela Vogal Margarida 

Afonso; 

 

Ponto 6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 400/2017, relativa ao IV 

Concurso de Montras de Natal, subscrita pela vogal Margarida Afonso;  

 

Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 401/2017, relativa às normas 

de participação no 17.º Concurso de Presépios da Freguesia de Alvalade, subscrita pela 

Vogal Margarida Afonso; 

 

Ponto 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 402/2017, relativa à decisão 

de contratar no âmbito do procedimento para a “Aquisição de serviços de apoio técnico 

de som para o Mercado de Natal de Alvalade – Processo n.º 63/AJ/JFA/2017”, subscrita 

pela Vogal Margarida Afonso; 

 

Ponto 9 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 403/2017 relativa à 

atribuição de apoio financeiro, com vista à realização da Conferência Internacional 

“Movement as Immobility: Film and Christianity”, à Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa, subscrita pela Vogal Margarida Afonso; 

 

Ponto 10 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 404/2017, relativo ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de espaço no Mercado de Alvalade, para a 

realização e divulgação do Peditório Nacional à Liga Portuguesa Contra o Cancro, 

subscrita pelo Vogal José Borges e pela Vogal Margarida Afonso; 

 

Ponto 11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 405/2017, relativa 

à designação e constituição de júri do período experimental decorrente de ocupação de 

posto de trabalho da carreira de técnico superior no serviço dos Direitos Sociais, 

subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

 

Ponto 12 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 406/2017, relativa 

à designação e constituição de júri do período experimental decorrente de ocupação de 
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dois postos de trabalho da carreira de técnico superior no gabinete jurídico, subscrita 

pelo Vogal Mário Branco; 

Ponto 13 - Apreciação, discussão e votação da proposta n.º 407/2017, relativa à 

revogação do contrato de arrendamento urbano para fins não habitacionais celebrado 

com Sabores do Bairro – Atividades Hoteleiras, Unipessoal, Lda., subscrita pelo Vogal 

Mário Branco; 

Ponto 14 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 408/2017, relativa à 

autorização de despesa e aprovação da minuta do contrato no âmbito do procedimento 

para a “Empreitada de Requalificação dos espaços exteriores do conjunto arquitetónico 

da Avenida do Brasil, 112-132B – Processo n.º 44/AJ/JFA/2017”, subscrita pelo 

Tesoureiro; 

 

Ponto 15 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 409/2017, relativa à 

decisão de adjudicação no âmbito do Concurso Público de “Empreitada de 

Requalificação e Reabilitação do Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito 

- Processo n.º 53/CP/JFA/2017”, subscrita pelo Tesoureiro; (a distribuir) 

 

Ponto 16 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 410/2017, relativa à 

ratificação das decisões tomadas no âmbito do procedimento para a “Empreitada de 

arranjos exteriores do Pavilhão Municipal de Alvalade – Processo n.º 62/AJ/JFA/2017”, 

subscrita pelo Tesoureiro; 

Ponto 17 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 411/2017, relativa ao modo 

como podem ser movimentadas as contas bancárias da Freguesia de Alvalade, 

subscrita pelo Vogal Tesoureiro. 

  

 

O Presidente 

 

 

André Moz Caldas 


