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

 
Lisboa, 9 de outubro de 2015 

 

Assunto: Convocatória de Reunião Ordinária 

 

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

Junta de Freguesia de Alvalade, a realizar no dia 12 de outubro 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 229/2015, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento de “Aquisição de duas viaturas elétricas ligeiras de 

passageiros para apoio dos serviços da Junta de Freguesia de Alvalade” – Proc. 

65/AJ/JFA/2015, subscrita pelo Presidente; 

 

Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta 230/2015, relativa à decisão de 

contratar por concurso público a “Aquisição de uma lavadora mecânica extracompacta da 

classe de 2000 L de capacidade, movida a diesel, uma varredora mecânica compacta da 

classe 1m3 de capacidade, movida a diesel e uma varredora mecânica compacta da classe 

de 2m3 de capacidade movida a diesel” (Processo Nº 66/CPI/JFA/2015) e da submissão à 

Assembleia de Freguesia da autorização prévia para assunção de compromissos 

plurianuais e respetiva repartição de encargos, subscrita pelo Presidente; 

 

Ponto 3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 231/2015, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento de “Aquisição de Serviços de Pequenas Reparações 

para as instalações da J.F. Alvalade” – Proc. 67/AJ/JFA/2015, subscrita pelo Presidente; 
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Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 232/2015, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento de “Aquisição de Sistemas de Ar condicionado para 

o Pólo de Azinhaga dos Barros e prestação dos serviços de manutenção preventiva e 

assistência técnica dos aparelhos de ar condicionado para a J.F. Alvalade” – Proc. 

68/AJ/JFA/2015, subscrita pelo Presidente; 

 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 233/2015, relativa à 

aprovação e ratificação dos atos administrativos praticados no âmbito do “Fornecimento 

de energia elétrica para instalações da Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 

11/AJ/JFA/15” e à delegação no Presidente da competência para aprovar a despesa 

inerente a modificação contratuais  relativas ao mesmo procedimento, subscrita pelo 

Presidente 

 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 234/2015, relativa à 

ratificação da aprovação da minuta do contrato no âmbito do Concurso Público 

“Empreitada de Construção do Pavilhão Municipal da Freguesia de Alvalade” – Processo 

n.º 21/CP/JFA/15”, subscrita pelo Presidente; 

 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta 235/2015, relativa à aplicação de 

penas de repreensão escrita no âmbito do Processo Disciplinar n.º 1/2014 PDI , subscrita 

pelo Presidente; 

 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 236/2015 relativa à cedência 

doe utilização de autocarro da Junta de Freguesia de Alvalade à Comunidade Vida e Paz, 

subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 237/2015 relativa à cedência 

de utilização de auditório da Junta de Freguesia de Alvalade ao Lions Clube de Lisboa 

Alvalade, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 
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Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 238/2015 relativa à cedência 

de utilização de autocarro da Junta de Freguesia de Alvalade ao Centro Hospitalar 

Psiquiátrico Hospitalar de Lisboa, subscrita pela Vogal Rosa Lourenço; 

 

Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 239/2015 relativa à 

atribuição de apoio financeiro à Escola Clube de Ciclismo de Lisboa (ECCLX), subscrita 

pela Vogal Cláudia Cláudio e pelo Vogal Ricardo Varela; 

 

Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 240/2015 relativa à 

atribuição de apoio não financeiro à Igreja Evangélica das Boas Novas, subscrita pela 

Vogal Cláudia Cláudio e pelo Vogal Ricardo Varela. 

 

 

 

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me, 

 

 

Com os mais respeitosos cumprimentos, 

 

O Presidente  

 

 

André Moz Caldas 

 


