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

Junta de Freguesia de Alvalade 

 

 

Lisboa, 25 de novembro de 2016 

 

Assunto: Convocatória de Reunião Ordinária. 

 

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

Reunião Extraordinária da Junta de Freguesia de Alvalade, a realizar no dia 28 de 

novembro 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 356/2016, relativa à 

atribuição de apoio não financeiro e financeiro à MUSSOC – Associação Mutualista 

dos Trabalhadores da Solidariedade e Segurança Social, com vista à continuação da 

atividade do Projeto Selfie no ano de 2017, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 365/2016, relativa à 

cedência de autocarro da Junta de Freguesia de Alvalade à MUSSOC, para visita à 

Vila Natal em Sintra, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 366/2016, relativa à 

cedência de autocarro da Junta de Freguesia de Alvalade à MUSSOC para 

deslocação ao Teatro Politeama, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 367/2016 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 pela Vogal Rosa Lourenço; 
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Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 368/2016, relativa à 

abertura de procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de 

emprego público, através da celebração de contrato de trabalho em funções públicas, 

destinado ao preenchimento de posto de trabalho de Técnico Superior de Serviço 

Social, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 
Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 369/2016, relativa à 

abertura de procedimento concursal para a constituição de reservas de recrutamento, 

subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta 370/2016, relativa à decisão 

de contratar no âmbito do procedimento de empreitada de “Implementação de Unidade 

de Produção para Autoconsumo (UPAC), no edifício do Mercado de Alvalade Norte em 

Alvalade”, subscrita pelo Tesoureiro; 

 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta 371/2016, relativa à decisão 

de contratar no âmbito do procedimento de “Empreitada de requalificação do Campo 

de Jogos e espaço de circulação pedonal junto à Escola Gago Coutinho - Rua D. 

Pedro Cristo em Alvalade”, subscrita pelo Tesoureiro. 

 

Com os mais respeitosos cumprimentos, 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

 

 

André Moz Caldas 


