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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 1 de julho 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 4 de julho de 2016, pelas 20h00, 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 186/2016, relativa ao pedido de apoio 

financeiro apresentado pela associação ADECAM para o desenvolvimento da respetiva atividade, 

subscrita pelo Vogal Mário Branco; 

 

Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 187/2016 relativa à designação do 

Representante da Gestão e do Gestor do Sistema de Gestão da Qualidade, subscrita pelo Vogal Mário 

Branco; 

 

Ponto 3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 188/2016 relativa ao sentido de voto da 

Freguesia de Alvalade na Assembleia de Condóminos a realizar com vista a decidir da autorização de 

cedência de anfiteatro para realização de dois concertos pela Academia Vocal Emotion, subscrita pelo 

Vogal Mário Branco; 

 

Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 189/2016 relativa a pedido de apoio 

financeiro e não financeiro formulado pelo Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada, subscrita 

pelo Vogal Mário Branco, Vogal Ricardo Varela e Vogal Rosa Lourenço: (a distribuir)  
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Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 190/2016 relativa à “Aquisição de serviços 

de consultoria com vista à realização de Diagnóstico Social da Freguesia de Alvalade” - Processo n.º 

22/AJ/JFA/16, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 191/2016, 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 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 192/2016, 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 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 193/2016, 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 9 - Apreciação, discussão e votação da Proposta 194/2016, relativa ao pedido de apoio financeiro 

apresentado pelo Centro Social e Paroquial do Campo Grande, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço 

 

Ponto 10 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 195/2016, relativa à decisão de não 

adjudicação no âmbito do procedimento de “Aquisição de licença de software de Customer Relationship 

Management e bens e serviços conexos - Processo n.º 06/AJ/JFA/16”, subscrita pela Vogal Rosa 

Lourenço; 

 

Ponto 11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 196/2016, relativa à decisão de contratar 

a “Aquisição de licença de software de Customer Relationship Management e bens e serviços conexos 

- Processo n.º 25/AJ/JFA/16”, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço 

 

Ponto 12 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 197/2016, relativa à ratificação da 

aprovação da minuta de contrato no âmbito do Concurso Público com Publicidade Internacional para a 

“Aquisição de uma lavadora mecânica extracompacta de classe de 2.000 litros de capacidade e de duas 

varredoras mecânicas compactas de classes de 1 m3 e de 2 m3 de capacidade, movidas a diesel” – 

Processo n.º 66/CPI/JFA/2015, contida no Despacho 46/2016, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço: 
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Ponto 13 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 198/2016, relativa à ratificação da 

aprovação da minuta de contrato no âmbito do Concurso Público para a “Corredor verde central – 

dinamização de espaços verdes – espaços no LNEC” – Processo n.º 71/CP/JFA/2015, contida no 

Despacho 50/2016, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 14 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 199/2016, relativa à ratificação da decisão 

de dispensa de caução no âmbito do Concurso Público para a “Requalificação dos Parques Infantis da 

Rua José Duro e Praça Andrade Caminha – Lisboa” – Processo n.º 113/CP/JFA/2015, contida no 

Despacho 47/2016, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 15 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 200/2016, relativa à decisão de contratar 

a “Aquisição de serviços de apoio técnico em ação social”, Processo n.º 26/AJ/JFA/2016, subscrita pela 

Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 16 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 201/2016, relativa à modificação do 

contrato celebrado no âmbito do processo “Aquisição de serviços de assessoria no âmbito do apoio aos 

membros da Junta de Freguesia de Alvalade” - Processo n.º 119/AJ/JFA/2015”, subscrita pela Vogal 

Rosa Lourenço. 

 

Ponto 17 - Apreciação, discussão e votação das Proposta 202/2016, relativa à decisão de contratar no 

âmbito do procedimento de “Aquisição de serviços de assessoria no âmbito do apoio aos membros da 

Junta de Freguesia de Alvalade - Processo n.º 24/AJ/JFA/2016”, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela 

 

Ponto 18 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 203/2016 relativa ao apoio financeiro, ao 

Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada, para criação e dinamização de equipa de futebol - 

Infantis, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

 

Ponto 19 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 204/2016 relativa ao apoio não 

financeiro sob a forma de cedência de autocarro aos Coelhinhos - Escola Clube de Ciclismo de 

Lisboa para transporte de atletas participantes no Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo em 

Almeirim, nos dias 9 e 10 de julho, subscrita pelo Vogal Ricardo Varela; 

 

Ponto 20 – Apreciação, discussão e votação da Proposta 205/2016, relativa à decisão de contratar a 

“Aquisição de serviços de assessoria no âmbito do apoio aos membros da Junta de Freguesia de 

Alvalade - Processo n.º 23/AJ/JFA/2016”, subscrita pelo Presidente; 
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Ponto 21 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 206/2016, relativa à revogação da decisão 

de contratar relativa à empreitada de reformulação e beneficiação para a requalificação do Complexo 

Desportivo Municipal de São João de Brito, processo n.º 72/CP/JA/2015, por via da verificação de uma 

causa de não adjudicação, subscrita pelo Tesoureiro; 

 

Ponto 22 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 207/2016, relativa ao lançamento de 

concurso de empreitada de reformulação e beneficiação para a requalificação do Complexo Desportivo 

Municipal de São João de Brito, processo n.º 17/CP/JA/2016, subscrita pelo Tesoureiro; 

 

Ponto 23 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 208/2016, relativa à decisão de contratar 

a empreitada de remodelação do Parque Francisco Franco, subscrita pelo Tesoureiro; (a distribuir) 

 

Ponto 24 -  Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 209/2016, relativa à decisão de contratar 

a empreitada relativa ao Espaço Exterior – Av. Estados Unidos da América - do n.º 10 ao n.º 48, subscrita 

pelo Tesoureiro; (a distribuir) 

 

 

Com os mais respeitosos cumprimentos, 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

 

André Moz Caldas 


