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

Junta de Freguesia de Alvalade 

 

Lisboa, 2 de junho de 2017 

 

 

Assunto: Convocatória de Reunião Ordinária 

 

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

Ordinária da Junta de Freguesia de Alvalade, a realizar no dia 5 de junho de 2017, pelas 

19h00, nas instalações da Junta de Freguesia de Alvalade sitas no Largo Machado de 

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

 

Ponto 1 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 234/2017, relativa à decisão 

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

Mercado de Levante – Alvalade Sul” – Processo n.º 13/CP/JFA/2017, subscrita pelo 

Tesoureiro;  

 

Ponto 2 –  Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 235/2017, relativa à 

ratificação da INF/05/JFA-DA/2017, respeitante ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de sala do Centro Cívico Edmundo Pedro ao PS- Partido Socialista, para 

realização de reunião, no dia 16 de maio, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 236/2017, relativa à decisão 

de contratar no âmbito do procedimento de “aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) litros 

de vinagre industrial para desmatação de infestantes”, subscrita pelo Vogal Mário 

Branco; 
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Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 237/2017, relativa à decisão 

de contratar no âmbito do procedimento de “aquisição de sacos biodegradáveis para 

recolha de dejetos de canídeos”, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 238/2017, relativa à 

homologação da avaliação final do período experimental de 2 trabalhadores, subscrita 

pelo Vogal Mário Branco; 

 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 239/2017, relativa à 

cessação do contrato n.º 68/2015, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 240/2017, relativa à decisão 

de contratar no âmbito do procedimento de “Aquisição de uma viatura elétrica ligeira de 

passageiros para apoio no âmbito do policiamento de proximidade” – Proc. 

33/AJ/JFA/2017, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 241/2017, relativa à decisão 

de contratar no âmbito do procedimento pré-contratual “Fornecimento de combustível 

para a frota da Junta de Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 35/AQ/JFA/2017, ao 

abrigo do Acordo Quadro para seleção de fornecedores de combustíveis rodoviários, 

promovido pela Área Metropolitana de Lisboa (AML), subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 242/2007 relativa à 

ratificação da decisão de cedência de 3 casas de madeira, de 31 de maio a 2 de julho, 

ao Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada, vertida no Despacho n.º 285/2017, 

de 31 de maio, subscrita pela Vogal Margarida Afonso; 

 

Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 243/2017 relativa ao apoio 

financeiro ao Clube Atlético de Alvalade para apoiar o seu Sarau Final de Ano Letivo 

2016/17, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos; 

 

Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 244/2017 relativa ao apoio 

financeiro ao Clube Atlético de Alvalade para as Férias Desportivas – Mexe-te com 

Alvalade - 2016/17, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos; 
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Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 245/2017 relativa ao apoio 

financeiro à Associação de Lacrosse de Lisboa para o Torneio Internacional de Lacrosse 

de Lisboa - 1 e 2 de julho no Parque de Jogos 1º de maio, subscrita pelo Vogal Pedro 

Bastos; 

 

Ponto 13 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 246/2017 relativa à 

atribuição de apoio financeiro, mediante contrato de patrocínio, ao atleta Diogo 

Schaefer, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos; 

 

Ponto 14 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 247/2017, relativa às 

normas de Utilização e Funcionamento das Instalações do Polidesportivo Teixeira de 

Pascoais, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos; 

 

Ponto 15 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 248/2017 relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro aos Coelhinhos ECCLx, para 

deslocação a Almeirim no dia 09 de julho, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos; 

 

Ponto 16 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 249/2017 relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência da carrinha de 9 lugares ao Clube Atlético de 

Alvalade, para transporte de material para o Sarau Anual do Clube Atlético de Alvalade 

a realizar no Pavilhão Desportivo Casal Vistoso, nos dias 23 e 24 de junho, subscrita 

pelo Vogal Pedro Bastos; 

 

Ponto 17 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 250/2017 relativa ao apoio 

financeiro ao Centro de Apoio à Família da EB1 São João de Brito - Educar a Sorrir para 

representação da freguesia de Alvalade nas Marchas Infantis de Lisboa a acontecer no 

dia 17 de junho, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

 

Ponto 18 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 251/2017 relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro ao Centro Paroquial São João de 

Brito, para duas visitas de estudo ao Teatro Armando Cortez, Lisboa nos dias 06 e 07 

de junho, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 
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Ponto 19 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 252/2017 relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de auditório ao Externato Luso-Britânico, para 

realização de um espetáculo de teatro musical no dia 23 de junho, subscrita pelo Vogal 

Ricardo Varela; 

 

Ponto 20 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 253/2017 relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro à Escola Básica D. Luís da Cunha, 

para uma visita de estudo ao Jardim Zoológico, Lisboa no dia 14 de junho, subscrita 

pelo Vogal Ricardo Varela; 

 

Ponto 21 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 254/2017 relativa à 

revogação da Proposta nº 104/2017, relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de autocarro ao Centro Social Paroquial do Campo Grande para duas visitas 

de estudo à Aula Magna, Lisboa e Quinta da Granja, Loures, nos dias 25 de maio e 05 

de setembro, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

 

Ponto 22 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 255/2017 relativa à 

ratificação da INF/15/GED/2017, respeitante ao apoio não financeiro sob a forma de 

cedência de autocarro à Creche Humanus, para uma visita de estudo ao Museu 

Berardo, Belém que decorreu no dia 30 de maio, do Vogal Ricardo Varela subscrita pela 

Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 23 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 256/2017 relativa à 

ratificação da INF/16/GED/2017, respeitante ao apoio não financeiro sob a forma de 

cedência de autocarro aos Coelhinhos ECCLx, para participar numa prova de ciclismo 

em A-dos-Francos, Rio de Mouro que decorreu no dia 28 de maio, do Vogal Pedro 

Bastos subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 24 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 257/2017 relativa à 

ratificação da INF/17/GED/2017, respeitante ao apoio não financeiro sob a forma de 

cedência de autocarro à Escola Básica/ J.I. Santo António, para uma visita de estudo à 

Guarda Nacional Republicana, Braço de Prata que decorreu no dia 24 de maio, do Vogal 

Ricardo Varela subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 
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Ponto 25 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 258/2017 relativa à 

ratificação da INF/18/GED/2017, respeitante ao apoio não financeiro sob a forma de 

cedência de autocarro ao Núcleo Cicloturista de Alvalade, para uma visita a Arruda dos 

Vinhos e Alcanena que decorreu no dia 04 de junho, do Vogal Pedro Bastos subscrita 

pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 26 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 259/2017 relativa à 

ratificação da INF/19/GED/2017, respeitante ao apoio não financeiro sob a forma de 

cedência de autocarro ao Centro Social Paroquial do Campo Grande, para uma visita 

de estudo à Quinta da Granja, Loures que decorreu no dia 05 de junho, do Vogal Ricardo 

Varela subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 27 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 260/2017, relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro da Junta de Freguesia de Alvalade 

ao Centro Social e Paroquial do Campo Grande, para deslocação de 45 jovens à Praia 

Nova Vaga na costa da Caparica e ao “espaço bounce” no dia 21 de junho, subscrita 

pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 28 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 261/2017, relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro da Junta de Freguesia de Alvalade 

ao Centro Social e Paroquial do Campo Grande, para deslocação de 50 pessoas de 

idade maior ao centro histórico de Sintra e Praia Grande no dia 19 de junho, subscrita 

pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 29 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 262/2017, relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro da Junta de Freguesia de Alvalade 

à Irmã Júlia Barroso, para deslocação de 50 jovens para duas visitas, a Castelo Branco 

e a Lisboa nos dias 11 e 20 de junho, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 30 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 263/2017, relativa à 

ratificação da INF/29/SASHI/2017, relativa a apoio financeiro no âmbito do Fundo Social 

de Freguesia, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 
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Ponto 31 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 264/2017, relativa à 

ratificação da INF/30/SASHI/2017, relativa a apoio financeiro no âmbito do Fundo Social 

de Freguesia, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 32 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 265/2017, relativa à 

ratificação da INF/31/SASHI/2017, relativa a apoio financeiro no âmbito do Fundo Social 

de Freguesia, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 33 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 266/2017, relativa à 

ratificação da INF/32/SASHI/2017, relativa a apoio financeiro no âmbito do Fundo de 

Emergência Social – Agregados Familiares, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 34 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 267/2017, relativa a apoio 

financeiro para obras de conservação e beneficiação da sede do Grupo Desportivo e 

Cultural Fonsecas e Calçada, subscrita pelo Presidente;  

 

Ponto 35 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 268/2017 relativa à 

nomeação do avaliador dos processos de avaliação por ponderação curricular, no 

âmbito do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração 

Pública, subscrita pelo Vogal Mário Branco. 

Ponto 36 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 269/2017 relativa à 

consolidação das mobilidades intercategorias de um encarregado operacional e de um 

encarregado geral operacional, subscrita pelo Vogal Mário Branco.  

Ponto 37 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 270/2017, relativa à 

ratificação do Despacho n.º 265/2017, respeitante ao apoio financeiro ao Centro Cultural 

e Recreativo dos Coruchéus, no âmbito de arraial comemorativo dos Santos Populares, 

subscrita pela Vogal Margarida Afonso. 

 

 

O Presidente  

 

 

André Moz Caldas 


