
 
 
 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 7 de março 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 março 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 prévio – Informações; 

Ponto 1 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 39/2022, relativa ao apoio financeiro 

a atribuir no âmbito da INF 43/SDS/2022, respeitante ao Fundo Social de Freguesia, subscrita 

pela vogal Paula Carvalho;  

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 40/2022, relativa ao apoio não 

financeiro a atribuir ao Centro Social Imaculada Conceição da Paróquia de Santa Joana Princesa 

sob a forma de cedência de autocarro, subscrita pela vogal Paula Carvalho;  

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 41/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de manutenção e 

conservação de espaços verdes e arvoredo sob gestão da Freguesia de Alvalade” - Processo n.º 

26/CPI/JFA/2022, subscrita pelo Vogal Tomás Gonçalves; 



 

 
 
 
 

 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 42/2022, relativa à decisão de 

apresentação de candidatura para o “Desenvolvimento Projetos no âmbito dos Bairros 

Comerciais Digitais promovido pelo IAPMEI”, subscrita pelo Vogal Tomás Gonçalves. 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 43/2022, relativa ao apoio financeiro 

e não financeiro, ao abrigo dos Contratos Programa de 2022 a Clubes e Associações desportivas 

da Freguesia de Alvalade, para o desenvolvimento da sua atividade desportiva regular, subscrita 

pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 44/2022, relativa ao apoio 

financeiro à Associação de Apoio à Mulher Com Cancro da Mama, sob a forma de compra de 

inscrições na Corrida Sempre Mulher, subscrita pelo Vogal Tesoureiro e pela Vogal Paula 

Carvalho. 

O Presidente, 

(José Amaral Lopes) 
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