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Exmo(a). Senhor(a) Vogal da  
Junta de Freguesia de Alvalade: 

 
Lisboa, 4 de Setembro de 2015 
 
Assunto: Convocatória de Reunião  
 
 
Cumpre, no âmbito das disposições legais aplicáveis, convocar V. Exa. para a Reunião 
da Junta de Freguesia de Alvalade, a realizar no dia 7 de setembro de 2015, 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 190/2015, relativa à 
decisão de contratar no âmbito do procedimento de “Aquisição de Serviços de 
Recrutamento e Selecção de 26 trabalhadores para a Junta de Freguesia de Alvalade” – 
Processo n.º 55/AJ/JFA/2015, subscrita pelo Presidente; 
 
Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 191/2015, relativa a à 
decisão de contratar no âmbito do procedimento de “Aquisição de 2 terabytes de 
alojamento na plataforma virtual Cloud para a Junta de Freguesia de Alvalade” – 
Processo n.º 56/AJ/JFA/2015, subscrita pelo Presidente; 
 
Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 192/2015, relativa à 
revogação do contrato de prestação de serviços n.º 12/2014, celebrado no âmbito do 
procedimento de “Prestação/Aquisição de Serviços de Assessoria no Âmbito do Apoio 
aos Membros da Junta de Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 17/JFA/GP/2014, 
subscrita pelo Presidente; 
 
Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 193/2015, 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 
57/AJ/JFA/2015, subscrita pelo Presidente; 
 
Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 194/2015, relativa à decisão 
de contratar no âmbito do procedimento de “Aquisição de serviços de dinamização de 
atividades de Educação Física para a Junta de Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 
58/AJ/JFA/2015, subscrita pelo Presidente 
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Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da proposta n.º 195/2015, relativa à 

submissão da Assembleia de Freguesia, do pedido de autorização para a celebração de 

protocolo com a ADECAM - Associação para a Defesa e Desenvolvimento do Campo 

Grande, subscrita pelo Presidente; 

 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 196/2015,  relativa a 

ratificação dos despachos em anexo, subscrita pelo Presidente; 

 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 197/2015,  relativa à 

ratificação do Despacho 66/2015, referente à assunção de compromissos plurianuais 

no âmbito do procedimento “Aquisição de Serviços de Gestão e Eficiência Energética 

de Equipamentos e Instalações da Freguesia de Alvalade” – Processo n.º41/AJ/JFA/15, 

subscrita pelo Presidente; 

 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 198/2015, relativa à 

decisão de contratar no âmbito do procedimento de “Aquisição de Sistemas de 

Detecção de Intrusão e prestação dos respetivos serviços de manutenção e assistência 

para a J.F. Alvalade” – Processo n.º 59/AJ/JFA/2015, subscrita pelo Presidente; 

 

Ponto 10 –  Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 199/2015,  relativa à 

ratificação do Despacho 99/2015, subscrita pelo Presidente; 

 

Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 200/2015,  relativa à 

ratificação do Despacho 100/2015, subscrita pelo Presidente; 

 

Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 201/2015, relativa a 

submissão à Assembleia de Freguesia de um pedido de autorização para a celebração 

de contrato-programa com a União Desportiva Corvos XXI, subscrita pelo Vogal Ricardo 

Varela; 

 

Ponto 13 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 202/2015, relativa à 

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

pelo Vogal Ricardo Varela; 

 

Ponto 14 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 204/2015, relativa à 

autorização de despesa e aprovação da minuta do contrato no âmbito do Concurso 

Público para a Empreitada de Construção do Pavilhão Municipal da Freguesia de 

Alvalade“ - processo n.º 21/CP/JFA/2015, subscrita pelo Presidente; 

 



 
 
 

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

 
 

Ponto 15 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 205/2015, relativa à 

decisão de contratar no âmbito do procedimento de “Aquisição de uma viatura 

elétrica ligeira de mercadorias para apoio dos serviços de higiene urbana da Junta de 

Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 61/AJ/JFA/2015, subscrita pelo Presidente; 

 

Ponto 16 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 206/2015, relativa à 

submissão à Assembleia de Freguesia do Regulamento do Fundo Social de Freguesia, 

subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 17 – Apreciação, discussão e votação da Propostas n.º 208/2015 a 215/2015, 

relativa à revogação da decisão de contratar no âmbito de procedimentos onde se 

verificou uma causa de não adjudicação, subscrita pelo Presidente 

 

 
Sem outro assunto de momento, subscrevo-me, 
 
Com os mais respeitosos cumprimentos, 
 
 

O Presidente 
 
 
 

(André Caldas) 


