mandato 2017-2021

EDITAL 39/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO
Vasco André Alves Veiga Morgado, Presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Município
de Lisboa, em conformidade com o disposto nos artigos 20.º e 21.º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de
12 de setembro, TORNA PÚBLICO que se encontra convocada uma reunião ordinária da Junta de
Freguesia de Santo António para o próximo dia 15 de Outubro de 2018, pelas 18 horas e 30
minutos, na sede da Freguesia, sita na Calçada Moinho de Vento nº 3, em Lisboa, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1.
2.

Intervenção do Público.
Análise e votação das propostas:
1.1 - Proposta n.º 147/2018 – Abertura de Procedimento – Aquisição de serviços de música e
dança promovidos pela Associação dos Amigos da Orquestra Didáctica;
1.2 – Proposta n.º 148/2018 – Aprovação da Adenda ao Contrato com a empresa Parques e
Jardins Projectos e Construção, Lda. (Espaços Verdes);
1.3 – Proposta nº 149/2018 - Adjudicação da proposta de contratação de serviços em regime
de avença para jurista no âmbito das atribuições da CPCJ Lisboa centro e aprovação da
respetiva minuta contratual;
1.4 - Proposta nº 150/2018 - Adjudicação da proposta de contratação de serviços em regime
de tarefa para prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito das atribuições da
CPCJ Lisboa centro e aprovação da respetiva minuta contratual;
1.5 - Proposta nº 151/2018 - Adjudicação da proposta de contratação de serviços em regime
de tarefa para prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito das atribuições da
CPCJ Lisboa centro e aprovação da respetiva minuta contratual;
1.6 - Proposta nº 152/2018 – Aprovar a submissão à Assembleia de Freguesia de Santo
António, para ratificação, do contrato de delegação de competências com o Município de
Lisboa no âmbito do Fundo de Emergência Social de Lisboa – agregados familiares;
1.7 – Proposta nº 153/2018 – Aquisição de telas para a Soc. João Rodrigues Cordeiro –
decisão de contratar;
8. – Proposta nº 154/2018 – Apoio à aquisição de próteses oculares – concessão de apoio;
9. - Proposta n.º 155/2018 - Abertura de procedimento disciplinar;
Freguesia de Santo António | Lisboa
Calçada Moinho de Vento nº 3 - 1169-114 Lisboa
Telefones: 218 855 230 (Sede) | 219 010 940 (Serviços Centrais) | 213 928 090 (Lg. São Mamede) |Fax 218 855 239
www.jfsantoantonio.pt | info@jfsantoantonio.pt

1.10 - Proposta n.º 156/2018 - Abertura de procedimento disciplinar;
1.11 - Proposta n.º 157/2018 - Abertura de procedimento disciplinar;
1.12 – Proposta nº 158/2018 – Abertura de Procedimento - Aquisição de Produtos de Limpeza
para as Escolas;
1.13 – Proposta nº 159/2018 – Regularização HBPRO;
1.14 – Proposta nº 160/2018 - Aprovar a submissão à Assembleia de Freguesia de Santo
António, para ratificação, da adenda e respetivo protocolo de colaboração no âmbito das
Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) celebrado entre o Município de Lisboa, o
Agrupamento de Escolas Baixa-Chiado e a Freguesia de Santo António;
1.15 - Proposta nº 161/2018 - Aprovar a submissão à Assembleia de Freguesia de Santo
António, para ratificação, da adenda e respetivo protocolo de colaboração no âmbito da
Componente de Apoio à Família (CAF) celebrado entre o Município de Lisboa, o Agrupamento
de Escolas Baixa-Chiado e a Freguesia de Santo António;
1.16 - Proposta nº 162/2018 - Alteração orçamental;
1.17 - Proposta nº 163/2018 – 2ª Revisão Orçamental da Freguesia de Santo António para 2018;

Para constar e para os devidos efeitos, publica-se o presente edital e outros de igual teor, que vão
ser afixados à porta da Sede desta Autarquia e nos demais lugares públicos de estilo.

Lisboa, 12 de outubro de 2018

O Presidente da Junta de Freguesia

Vasco Morgado
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