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Exmo(a). Senhor(a) Vogal da  

Junta de Freguesia de Alvalade 

 

 

Lisboa, 10 de agosto de 2016 

 

 

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 16 de agosto 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 230/2016, relativa ao pedido de apoio 

financeiro e não financeiro da MUSSOC – Associação Mutualista dos Trabalhadores da Solidariedade 

e Segurança Social, com vista a assegurar a continuidade das atividades do Projeto Selfie, subscrita 

pela Vogal Rosa Lourenço; (a distribuir oportunamente) 

 

Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 237/2016, relativa à ratificação da aprovação 

da minuta de contrato no âmbito do Concurso Público para a “Reconversão do edifício sito no Largo 

Machado de Assis - Alvalade” – Processo n.º 114/CP/JFA/2015, contida no Despacho 101/2016, 

subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 238/2016, relativa à ratificação da alteração 

da repartição de encargos no âmbito do contrato n.º 97/2015, contida no Despacho 111/2016, subscrita 

pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 239/2016, relativa à ratificação da 

INF/45/SASHI/2016, respeitante ao Fundo Social de Freguesia, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 
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Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 240/2016, relativa à ratificação da 

INF/46/SASHI/2016, respeitante ao Fundo Social de Freguesia, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 241/2016, relativa à ratificação da 

INF/48/SASHI/2016, respeitante ao Fundo Social de Freguesia, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 242/2016, relativa à ratificação da 

INF/49/SASHI/2016, respeitante ao Fundo Social de Freguesia, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 243/2016, relativa à ratificação da 

INF/50/SASHI/2016, respeitante ao Fundo de Emergência Social, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 9 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 244/2016, relativa à ratificação da 

INF/51/SASHI/2016, respeitante ao Fundo de Emergência Social, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 10 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 245/2016, relativa à cessação do contrato 

n.º 28/2015, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

 

Ponto 11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 246/2016, relativa à cessação do contrato 

n.º 28/2016, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

 

Ponto 12 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 247/2016, relativa à decisão de contratar, 

mediante Concurso Público Urgente, a “Aquisição de serviços de manutenção e conservação de 

espaços verdes e arvoredo em Caldeira sob gestão da Freguesia de Alvalade, delimitados a norte pela 

Avenida Marechal Craveiro Lopes, a sul pela Rua  Infante Dom Pedro, a poente pelo Campo Grande e 

Avenida da República e a nascente pela Avenida Rio de Janeiro e Avenida de Roma”, subscrita pelo 

Vogal Tesoureiro; (a distribuir oportunamente) 

 

Ponto 13 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 248/2016, relativa à decisão de não 

adjudicação no âmbito do procedimento de “Aquisição do serviço de consultoria para fiscalização no 

âmbito da execução de contrato de empreitada de reconversão do edifício sito no Largo Machado de 

Assis - Alvalade” - Processo n.º 115/AJ/JFA/2015”, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; (a distribuir 

oportunamente) 
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Ponto 14 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 249/2016, relativa à decisão de contratar 

a “Aquisição do serviço de consultoria para fiscalização no âmbito da execução de contrato de 

empreitada de reconversão do edifício sito no Largo Machado de Assis - Alvalade”, subscrita pelo Vogal 

Tesoureiro; (a distribuir oportunamente) 

 

Ponto 15 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 250/2016, relativa à decisão de contratar 

a “Aquisição de serviços de arquitetura paisagista para elaboração de projeto de execução da 

requalificação dos espaços exteriores situados na Avenida do Brasil, entre os números 112 e 132”, 

subscrita pelo Tesoureiro. (a distribuir oportunamente) 

 

Ponto 16 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 251/2016, relativa à ratificação do 

Despacho n.º 87/2016 de 1 de agosto, que autorizou a realização de despesa referente a encargos com 

taxas devidas à Associação de Futebol de Lisboa, subscrita pelo Presidente;  

 

Ponto 17 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 252/2016, relativa à delegação das 

competências atribuídas à Junta de Freguesia de Alvalade em matéria de licenciamento no respetivo 

Presidente, subscrita pelo Presidente; (a distribuir oportunamente) 

 

 

 

Com os mais respeitosos cumprimentos, 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

 

 

André Moz Caldas 

 

 


