
 
 
 
 

Exmo. (a). Senhor(a) Vogal da  

Junta de Freguesia de Alvalade 

Assunto: Convocatória de Reunião Ordinária 

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

da Junta de Freguesia de Alvalade, a realizar no dia 14 de dezembro de 2021, pelas 18h00, nas 

instalações dos Serviços Centrais da Junta de Freguesia de Alvalade, sitas no Largo Machado de 

Assis, 1700-116 Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto 1 – Informações; 

Ponto 2 – Análise e discussão dos modelos de teletrabalho a adotar, no ano 2022, pela Junta de 

Freguesia, proposta pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 3 – Informação sobre o Despacho de Tolerâncias de Ponto no âmbito das Festividades do 

Natal e de Ano Novo, do Vogal Tesoureiro; 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P023/2021, relativa ao apoio 

financeiro a atribuir no âmbito da INF JFA 37 /SDS/2021, respeitante ao Fundo Social de 

Freguesia, subscrita pela Vogal Paula Carvalho; 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P024/2021, relativa ao apoio 

financeiro a atribuir no âmbito da INF JFA 41 /SDS/2021, respeitante ao Fundo Social de 

Freguesia, subscrita pela Vogal Paula Carvalho; 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P025/2021, relativa à decisão de 

contratar, por ajuste direto simplificado, a aquisição de “Estrados para utilização na Assembleia 

de Freguesia e outros eventos”, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P026/2021, relativa à denúncia do 

Protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a Cooperativa de Ensino 

Universitário, C.R.L., subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P027/2021 relativa ao apoio não 

financeiro, sob a forma de cedência de auditório, à Escola Secundária Padre António Vieira, para 

os dias 20 e 21 de dezembro de 2021, subscrita pela Vogal Ana Rita Costenla; 



 

 
 
 
 

 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P028/2021, relativa à designação do 

júri do período experimental de trabalhadora afeta ao Serviço de Cultura, subscrita pelo Vogal 

Tesoureiro; 

Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P029/2021, relativa à consolidação 

da mobilidade intercarreiras de trabalhador afeto ao Serviço de Recursos Humanos, subscrita 

pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P030/2021, relativa à homologação 

da avaliação final do período experimental de trabalhador afeto ao Serviço de Economia e 

Inovação, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P031/2021, relativa à decisão de 

aplicação de sanções disciplinares no âmbito do Processo Disciplinar n.º 01/2021, subscrita pelo 

Vogal Tesoureiro; 

Ponto 13 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P032/2021, relativa aos documentos 

previsionais da Freguesia para 2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 14 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P033/2021, relativa ao pedido de 

apoio não financeiro e financeiro ao Grupo de Teatro Terapêutico do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico Lisboa, subscrita pelo Presidente; 

Ponto 15 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º P034/2021, relativa à adenda ao 

Protocolo de Colaboração do Centro Hospitalar Psiquiátrico Lisboa, subscrita pelo Presidente. 

 

Lisboa, 10 de dezembro 2021 

O Presidente, 
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