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

Junta de Freguesia de Alvalade 

 

 

Lisboa, 3 de fevereiro 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 6 de fevereiro de 2017, 

pelas 19h00, nas instalações da Junta de Freguesia de Alvalade sitas na Rua Conde 

de Arnoso, n.º 5-B, 1700-112, Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

 

Ponto 1 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 29/2017, relativa à 

atribuição do nome “Centro Cívico Edmundo Pedro” ao equipamento que deverá 

funcionar no R/C do n.º 5 da Rua Conde de Arnoso, subscrita pelo Presidente; 

 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 30/2017, relativa à 

ratificação do Despacho n.º 390/2016, de 30 de dezembro de 2016, no âmbito da 

adjudicação e aprovação de minuta de contrato no procedimento de “Aquisição de 

Serviços de Apoio ao Ensino Pré-escolar na Freguesia de Alvalade – Escola Básica de 

São João de Brito – Proc. N.º 76/AJ/JFA/2016”, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 31/2017, relativa à 

ratificação do Despacho n.º 391/2016, de 30 de dezembro de 2016, no âmbito da 

adjudicação e aprovação de minuta de contrato no procedimento de “Aquisição de 

Serviços de Apoio ao Ensino Pré-escolar na Freguesia de Alvalade – Escola Básica D. 

Luís da Cunha – Proc. N.º 75/AJ/JFA/2016”, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço. 
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Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 32/2017, relativa à 

ratificação da INF/03/GED/2017, respeitante ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de autocarro, ao Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada para 

deslocação da equipa de iniciados para participação numa prova desportiva em Sobral 

e Monte Agraço, no dia 28 de janeiro, do Vogal Pedro 

Bastos, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 33/2017, relativa à 

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

cedência de autocarro, ao Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada para 

deslocação da equipa de iniciados para participação numa prova desportiva, no dia 05 

de fevereiro, do Vogal Pedro Bastos, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 34/2017, relativa à 

ratificação da INF/04/GED/2017, respeitante ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de autocarro, ao Agrupamento de Escolas de Alvalade para transporte das 

crianças do JI da EB1 JI São João de Brito para a EB1 JI Teixeira Pascoais, no âmbito 

da semana do Agrupamento, no dia 16 fevereiro, do Vogal Ricardo 

Varela, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 35/2017, relativa à revisão 

do contrato programa n.º 15/2016 celebrado ao abrigo do Processo RAAFA n.º 09/2016, 

da Associação Conversa Amiga (ACA), subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 36/2017 relativa 

ao apoio financeiro à COFAC - Lusófona Voleibol, para participação nos Torneios 

Italianos de Voleibol Feminino, nos dias 12 a 16 de abril, subscrita pelo Vogal Pedro 

Bastos; 

 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 37/2017 relativa 

ao apoio financeiro e não financeiro à Comissão Organizadora da Corrida da Liberdade, 

para organização, produção e divulgação da prova, no dia 25 de abril, subscrita pelo 

Vogal Pedro Bastos; 
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Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 38/2017 relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro ao Clube de Rugby de São Miguel 

para participação no Torneio Ibérico das equipas dos escalões sub.18, sub.10 e sub.12, 

em Badajoz, no dia 11 de fevereiro, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos; 

 

Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 39/2017 relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro ao Clube de Rugby de São Miguel 

para participação da equipa de sub.18 no Campeonato Nacional do seu escalão, em 

Arcos de Valdevez, no dia 11 de março, subscrita pelo Vogal Pedro Bastos; 

 

Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 40/2017 relativa 

ao apoio financeiro à Federação Portuguesa de Xadrez, para desenvolvimento de 

atividades extracurriculares de xadrez na EB1 dos Coruchéus, subscrita pelos 

Vogais Pedro Bastos e Ricardo Varela; 

 

Ponto 13 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 41/2017 relativa 

ao apoio financeiro à ACCD Estrelas São João de Brito, para desenvolvimento de 

atividades extracurriculares de xadrez na EB1 JI Teixeira Pascoais, subscrita pelos 

Vogais Pedro Bastos e Ricardo Varela; 

 

Ponto 14 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 42/2017 relativa 

ao apoio financeiro ao Clube Atlético de Alvalade, para desenvolvimento de atividades 

extracurriculares de ginástica na EB1 JI Teixeira Pascoais, subscrita pelos 

Vogais Pedro Bastos e Ricardo Varela; 

 

Ponto 15 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 43/2017 relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro à Escola Secundária Padre 

António Vieira para visita de estudo a zonas de interesse histórico e cultural da cidade 

de Lisboa, no dia 20 de fevereiro, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

 

Ponto 16 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 44/2017 relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro ao Centro Paroquial e Social do 

Campo Grande para as crianças do JI inscritas nas Atividades de Animação e Apoio à 
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Família visitarem o Museu das Crianças no Jardim Zoológico de Lisboa, no dia 23 de 

fevereiro, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

 

Ponto 17 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 45/2017 relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro à EB1 dos Coruchéus para visita 

de estudo ao Museu das Crianças no Jardim Zoológico de Lisboa, no dia 8 de 

junho, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

 

Ponto 18 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 46/2017 relativa ao apoio 

não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro ao Agrupamento de Escolas de 

Alvalade para transporte das crianças do JI da EB1 JI Teixeira Pascoais para a EB1 JI 

São João de Brito, no âmbito da semana do Agrupamento, no dia 16 de 

fevereiro, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

 

Ponto 19 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 47/2017 relativa à 

diferenciação de desempenhos no âmbito do sistema integrado de gestão e avaliação 

do desempenho na Administração Pública, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

 

Ponto 20 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 48/2017, relativa à 

realocação de comerciantes e a emissão de novas licenças de ocupação de espaços 

comerciais, no âmbito da prevista Requalificação do Mercado de Alvalade Norte, 

subscrita pela Vogal Margarida Afonso; (a distribuir) 

 

Ponto 21 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 49/2017, relativa à decisão 

de contratar no âmbito do procedimento de empreitada relativo à “Adaptação de fração 

sita na Rua Conde de Arnoso, n.º 5-B, para criação do Centro Cívico Edmundo Pedro, 

subscrita pelo Vogal Tesoureiro; (a distribuir) 

 

Ponto 22 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 50/2017, relativa à decisão 

de contratar no âmbito do procedimento de “Aquisição de equipamentos infantis para a 

Avenida dos Estados Unidos da América” – Processo n.º 07/AJ/JFA/2017, subscrita pelo 

Vogal Tesoureiro; 
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Ponto 23 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 51/2017, relativa à decisão 

de contratar, no âmbito do procedimento de “Empreitada de requalificação e de 

implementação de percurso acessível na Rua Alberto de Oliveira” – Processo n.º 

08/AJ/JFA/2017, subscrita pelo Vogal Tesoureiro. 

 

Ponto 24 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 52/2017, relativa à 

atribuição mediante concurso público de hortas urbanas na Rede de Parques Hortícolas 

de Alvalade, subscrita pelo Vogal Tesoureiro. 

 

Ponto 25 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 53/2017, relativa à 

emissão de parecer prévio e à decisão de contratar, no âmbito do procedimento de 

“Aquisição de serviços para a gestão e operação do parque de estacionamento à 

superfície do Mercado de Alvalade Norte”, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

 

Ponto 26 – Apreciação, discussão e votação da Proposta 54/2017, relativa à emissão 

de parecer prévio e à decisão de contratar no âmbito do procedimento de “Aquisição de 

serviços de consultoria, para a fiscalização, no âmbito da execução da empreitada de 

construção do Pavilhão Municipal de Alvalade”, subscrita pelo Vogal Tesoureiro. 

 

Ponto 27 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 55/2017, relativa à 

atribuição de apoio não financeiro, na modalidade de cedência de utilização de sala no 

Centro Cívico Edmundo Pedro, à Associação de Escuteiros de Portugal, subscrita pelo 

Presidente; 

 

Ponto 28 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 56/2017, relativa à 

ratificação do Despacho n.º 25/2017, respeitante à atribuição de apoio não financeiro, 

na modalidade de cedência de utilização do auditório da Junta de Freguesia de 

Alvalade, à Associação de Escuteiros de Portugal, subscrita pelo Presidente. 

 

Ponto 29 – Apreciação, discussão e votação das Propostas n.º 57/2017, 58/2017 e 

59/2017, relativas à emissão de parecer prévio, subscritas pelos Vogais Ricardo Varela 

e Mário Branco; 

 

Ponto 30 – Apreciação, discussão e votação das Propostas n.º 60/2017, 61/2017, 

62/2017, 63/2017, 64/2017, 65/2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 69/2017, 70/2017, 



 
 
 

Rua Conde Arnoso, 5-B · 1700-112 Lisboa · Tel.: 218428370 · Fax: 218428399 · www.jf-alvalade.pt 

Página 6 de 6 
 

71/2017, 72/2017, 73/2017, 74/2017, 75/2017, 76/2017, 77/2017 relativas à ratificação 

dos Despachos n.º 3/2017, 4/2017, 7/2017, 8/2017, 12/2017, 13/2017, 15/2017, 

16/2017, 17/2017, 18/2017, 19/2017, 20/2017, 21/2017, 22/2017, 28/2017, 30/2017,  

31/2017 e 35/2017, subscritas pelos Vogais Rosa Lourenço, Ricardo Varela, Mário 

Branco e José Ferreira; (a distribuir) 

 

 

 

 

 

O Presidente  

 

 

André Moz Caldas 


