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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 17 de junho de 2016 

 

 

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 20 de junho de 2016, 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 160/2016, relativa à cedência de autocarro 

da Junta de Freguesia de Alvalade ao Centro Social e Paroquial do Campo Grande, subscrita pela Vogal 

Rosa Lourenço; 

 

Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 161/2016, relativa à cedência de autocarro 

da Junta de Freguesia de Alvalade ao Centro Social e Paroquial do Campo Grande, subscrita pela Vogal 

Rosa Lourenço e Cláudia Cláudio; 

 

Ponto 3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 162/2016, relativa à ratificação da 

INF/29/SASHSI/2016, respeitante ao Projeto Ferro de Soldar, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 163/2016, relativa ao Processo RAAFA nº 

65 da Wippytex, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 164/2016, relativa ao Processo RAAFA nº 

31 da H Sarah Trading, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 165/2016, relativa à ratificação da 

INF/31/SASHI/2016, respeitante ao Fundo Social de Freguesia, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 
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Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 166/2016, relativa à ratificação da 

INF/32/SASHI/2016, respeitante ao Fundo Social de Freguesia, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 167/2016, relativa à ratificação da 

INF/33/SASHI/2016, respeitante ao Fundo Social de Freguesia, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 9 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 168/2016, relativa à ratificação da 

INF/34/SASHI/2016, respeitante ao Fundo de Emergência Social, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 10 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 169/2016, relativa à ratificação da 

INF/35/SASHI/2016, respeitante ao Fundo de Emergência Social, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 170/2016 relativa à ratificação da 

Informação n.º 18/GED/2016 do Vogal Ricardo Varela, contendo a decisão de apoio não financeiro sob 

a forma de cedência de autocarro à Associação de Lacrosse para transporte dos atletas participantes 

nos dias 16 e 17 de junho, subscrita pela vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 12 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 171 /2016 relativa à ratificação da 

Informação n.º 19/GED/2016, da Vogal Cláudia Cláudio, contendo a decisão de apoio não 

financeiro sob a forma de cedência de autocarro ao Jardim de Infância Teixeira Pascoais para uma visita 

ao Quartel da GNR na Calçada da Ajuda, no dia 17 de junho, subscrita pela vogal Rosa Lourenço;  

 

Ponto 13 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 172/2016 relativa à ratificação da 

Informação n.º 20/GED/2016, do Vogal Ricardo Varela, contendo a decisão de apoio não financeiro sob 

a forma de cedência de auditório à União Desportiva Corvos XXI para o desenvolvimento da sua 

Assembleia Geral Ordinária no dia 18 de junho, subscrita pela vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 14 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 173 /2016 relativa à ratificação da 

Informação n.º 21/GED/2016, do Vogal Ricardo Varela, contendo a decisão de apoio não financeiro sob 

a forma de cedência de auditório à Secção de Xadrez da Associação Centro Cultural e Desportivo 

Estrelas São João de Brito para o desenvolvimento do seu 6º Torneio de Xadrez de Verão, subscrita 

pela vogal Rosa Lourenço; 
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Ponto 15 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 174/2016, relativa à revogação do contrato 

celebrado no âmbito do procedimento de “Locação de Baterias para uma viatura elétrica ligeira de 

mercadorias e duas viaturas elétricas ligeiras de passageiros” – Processo n.º 69/AJ/JFA/2015, subscrita 

pela Vogal Rosa Lourenço; 

 
 

Ponto 16 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 175/2016, relativa à decisão de contratar 

no âmbito do procedimento de “Locação de baterias para uma viatura elétrica de mercadorias” – Proc. 

18/AJ/JFA/2016, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; (A distribuir) 

 

Ponto 17 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 176/2016, relativa à decisão de contratar 

no âmbito do procedimento de “Locação de baterias para duas viaturas elétricas ligeiras de passageiros” 

– Proc. 21/AJ/JFA/2016, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; (A distribuir) 

 

Ponto 18 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 177/2016 relativa ao apoio não financeiro, 

sob a forma de cedência de autocarro ao Clube Atlético de Alvalade, para Programa de Férias 

Desportivas "Mexe-te com Alvalade” de que a JFA, através do pelouro do Desporto, é 

coprodutor, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

 

Ponto 19 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 178/2016 com vista à modificação objetiva 

do contrato n.º 70/2015 relativo à “locação de uma varredora mecânica de classe 2 M3 com motor a 

diesel”, subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

 

Ponto 20 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 179/2016 relativa à decisão de contratar 

no âmbito do procedimento de “Aquisição de 20000 L de vinagre industrial de base biológica para a 

desmatação de infestantes na Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 19/AJ/JFA/2016, subscrita pelo 

Vogal Mário Branco; 

 

Ponto 21 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 180/2016, relativa à Delegação de 

competências do Município de Lisboa na Freguesia de Alvalade para proceder à requalificação dos 

espaços exteriores situados na Av. dos Estados Unidos da América entre os números 10 e 48, subscrita 

pelo Tesoureiro; 

 

Ponto 22 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 181/2016 relativa à submissão à 

Assembleia de Freguesia de autorização para celebrar adenda ao contrato de delegação de 
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competências outorgado entre o Município de Lisboa e a Freguesia de Alvalade em 10 de outubro de 

2014, subscrita pelo Tesoureiro; 

 

Ponto 23 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 182/2016, relativa à “Aquisição de Serviços 

de Auditoria Externa para Certificação Legal de Contas”, subscrita pelo Presidente. 

 

Ponto 24 - Apreciação, discussão e votação da proposta n.º 183/2016 relativa à cessação do contrato 

de prestação de serviços n.º 9/2016, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

 

Ponto 25 - Apreciação, discussão e votação da proposta n.º 184/2016 relativa à decisão de contratar a 

“Aquisição de Serviços de Assessoria no âmbito do apoio aos membros da Junta de Freguesia de 

Alvalade – Proc. n.º XX/AJ/JFA/2016”, subscrita pelo Vogal Ricardo. Varela. (A distribuir) 

 

Com os mais respeitosos cumprimentos, 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

 

 

André Moz Caldas 


