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CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE HORTAS URBANAS

REDE DE PARQUES HORTÍCOLAS DE ALVALADE
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1. Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezassete, pelas
dez horas, reuniu na Junta de Freguesia de Alvalade, sita no Largo machado de
Assis s/n, código postal mil e setecentos traço cento e dezasseis, nesta cidade
de Lisboa, a comissão nomeada para conduzir o procedimento pela deliberação
da Junta de Freguesia de Alvalade que aprovou a proposta número duzentos e
quarenta e sete, barra dois mil e dezanove , subscrita pelo Tesoureiro da Junta
de Freguesia de Alvalade, para conduzir o procedimento supra identificado,
constituído pelo seu Presidente (Eng.°) João Santos, pela vogal efetiva (Arq.a)
Rita Lobo e (Dr.a) Paula Seno e pela vogal suplente (Enga) Teresa Martins. ——

2. A reunião teve por objetivo analisar e responder os pedidos de
esclarecimentos remetidos no âmbito do presente procedimento, nos termos do
ponto 6 do Anúncio do Concurso para a atribuição de Hortas Urbanas da Rede
de Parques Hortícolas de Alvalade. ————————————————————

3. Foi registado um único pedido de esclarecimento remetido por José
Bangueses, submetido por email no dia 5 de setembro———————————

4. Foi solicitado esclarecimento quanto à possibilidade de apresentar uma
candidatura coletiva por empresa sediada na freguesia———————————

5. De acordo com o ponto 4.1 do supra referido anúncio "o concurso é aberto a
pessoas singulares e a pessoas coletivas sem fins lucrativos que prossigam fins
de interesse público e estejam inscritas na Comissão Social da Freguesia de



Alvalade, devendo a candidatura ser feita no prazo estabelecido para o efeito e
instruída com os documentos exigidos no presente anúncio—————————

6. Deliberou assim a comissão, por unanimidade, informar que uma candidatura
coletiva é apenas possível no caso de entidades sem fins lucrativos e inscritas
na Comissão Social da freguesia de Alvalade. ———————————————

7. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas dez e trinta,
tendo sido lavrada a presente Ata que foi rubricada e assinada pêlos membros
da Comissão do procedimento acima identificados e que será publicado no sítio
da internet da Junta de Freguesia de Alvalade. ———————————————
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