
 
 
 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 7 de fevereiro de 2022 

Assunto: Convocatória de Reunião 

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

da Junta de Freguesia de Alvalade, a realizar no dia 10 de fevereiro de 2022, pelas 18h00, nas 

instalações da Junta de Freguesia de Alvalade, sitas no Largo Machado de Assis, 1700-116 Lisboa, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto 1 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 15/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de projeto artístico 

sobre o património arquitetónico de Alvalade” – Processo n.º 18/AJ/JFA/2022, subscrita pelo 

Presidente; 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 16/2022, relativa ao apoio financeiro 

a atribuir no âmbito da INF 20/SDS/2022, respeitante ao Fundo Social de Freguesia, subscrita 

pela Vogal Paula Carvalho;  

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 17/2022, relativa ao apoio financeiro 

à Associação MUSSOC, para desenvolvimento do projeto Selfie, subscrita pela Vogal Paula 

Carvalho;  

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 18/2022, relativa ao apoio financeiro 

à Associação O Dom Maior, para desenvolvimento da sua atividade, subscrita pela Vogal Paula 

Carvalho;  

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 19/2022, relativa ao apoio não 

financeiro sob forma de cedência de sala de atendimento, a atribuir ao Banco do Bebé, para 

desenvolvimento da atividade de atendimento psicossocial, subscrita pela Vogal Paula Carvalho;  



 

 
 
 
 

 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 20/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de apoio técnico no 

âmbito da Divisão de Espaço Público e Equipamentos” – Processo n.º 15/AJ/JFA/2022, subscrita 

pelo Vogal Tomás Gonçalves;  

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 21/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de apoio técnico no 

âmbito da Divisão de Espaço Público e Equipamentos” – Processo n.º 16/AJ/JFA/2022, subscrita 

pelo Vogal Tomás Gonçalves; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 22/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Empreitada de manutenção do espaço 

público” – Processo n.º 19/CPR/JFA/2022, subscrita pelo Vogal Tomás Gonçalves; 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 23/2022, relativa à aprovação da 

decisão de contratar a “Aquisição de serviços de reformulação do portal da freguesia de 

Alvalade” – Processo n.º 20/AJ/JFA/2022, subscrita pelo Presidente; 

Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 24/2022, relativa ao apoio 

financeiro e não financeiro à Comissão organizadora da corrida da liberdade, para organização, 

produção e divulgação da 43.ª Corrida da Liberdade – 25 de Abril, subscrita pelo Vogal 

Tesoureiro; 

Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 25/2022, relativa ao apoio à Atleta 

Maria Inês Alves de Campos Giraldes, com vista à participação no Campeonato do Mundo por 

Grupos de Idades – Acrobatic Gymnastics World Age Group Competitions, que se realiza em 

Baku, no Azerbaijão, entre os dias 3 e 6 de março de 2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro. 

O Presidente, 

(José Amaral Lopes) 
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