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ATA Nº 1

ANÁLISE DE PRÉ-INSCRIÇÕES E SELEÇÃO DE COMERCIANTES PARA O MERCADO DE NATAL EM ALVALADE 2022

Ao vigésimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas, reuniu na sede da

Freguesia de Alvalade, o júri do procedimento, aprovado pelo Órgão Executivo, por deliberação da Proposta

nº 100/2022, para proceder à análise das pré-inscrições e seleção dos comerciantes a integrar a 82 edição do

Mercado de Natal em Alvalade.

Estiveram presentes Marta Cordeiro, na qualidade de Presidente, Carla Salsinha, na qualidade de Vogal

Efetiva e Silvia Santos, na qualidade de Vogal Suplente.

O júri verificou que foram submetidas 98 (noventa e oito) pré-inscrições e começou por efetuar a exclusão

prévia de candidaturas não cumpridoras das normas definidas na Proposta nº100/2022 ou submetidas fora

do período de pré-inscrições, que decorreu de 18 de julho a 8 de agosto de 2022. Entre as inconformidades,

vícios e lacunas detetadas, apurou-se um total de 6 (seis) candidaturas.

Tendo em conta, o número significativo de pré-inscrições remanescentes, no total de 92 (noventa e duas),

resolveu-se por unanimidade dividir a ocupação em dois turnos, para os candidatos a ocupar a tipologia

estruturas de madeira. Tal foi feito para poder acomodar um maior número de candidaturas, tendo sido

selecionadas 50 (cinquenta) candidaturas, assegurando assim uma maior diversidade e oferta a quem visita

o Mercado de Natal em Alvalade.

Por proposta da Presidente Marta Cordeiro decidiu-se por unanimidade, reservar uma estrutura de madeira,

de forma separada do normal processo de seleção, a ser atribuída a entidades parceiras da Junta de Freguesia

de Alvalade e à exposição do resultado de atividades da própria Junta de Freguesia;

Na sequência da seleção das pré-inscrições elegíveis, as mesmas foram divididas por áreas temáticas de

forma a simplificar o processo de seleção e foram tidos em conta os critérios de seleção elencados no anexo

da proposta aprovada n.º 100/2022.

Faz parte integrante da ata o Anexo | onde constam os comerciantes selecionados, os suplentes e os excluídos

para a 82 edição do Mercado de Natal em Alvalade.

Nada mais havendoa tratar, foi encerrada a sessão e decidido lavrar a presente ata que depois de lida e

aprovada vai ser assinada por todos os membros do júri presentes na reunião.
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