
 
 
 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 9 de maio 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 12 de maio 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 85/2022, relativa ao apoio financeiro 

a atribuir no âmbito das INF 84/SDS/2022, respeitante ao Fundo Social de Freguesia, subscrita 

pela Vogal Paula Carvalho;  

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 86/2022, relativa ao apoio não 

financeiro a atribuir ao Centro Social e Paroquial de São João de Brito, sob a forma de cedência 

de autocarro, subscrita pela Vogal Paula Carvalho;  

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 87/2022, relativa ao apoio não 

financeiro a atribuir ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, sob a forma de cedência de 

autocarro, subscrita pela Vogal Paula Carvalho; 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 88/2022, relativa ao apoio não 

financeiro, sob a forma de cedência de auditório à Creche a Tartaruga e a Lebre, subscrita pela 

Vogal Secretária; 



 

 
 
 
 

 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 89/2022, relativa ao apoio financeiro 

aos Agrupamentos de Escolas da Freguesia de Alvalade e à Escola Básica D. Luís da Cunha, para 

a Gestão Escolar das Escolas Básicas do Primeiro Ciclo e Jardins de Infância da Freguesia de 

Alvalade, subscrita pela Vogal Secretária;  

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 90/2022, relativa ao apoio não 

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

subscrita pela Vogal Secretária;  

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 91/2022, relativa à decisão de 

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

do Presidente” – Processo n.º 30/AJ/JFA/2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 92/2022, relativa à decisão de 

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

Tesoureiro” – Processo n.º 31/AJ/JFA/2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 93/2022, relativa à definição de 

Condições para trabalho em regime de Teletrabalho, submetida pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 94/2022, relativa à alteração do 

mapa de pessoal dos serviços da Freguesia, subscrita pelo Vogal Tesoureiro. 

O Presidente, 

(José Amaral Lopes) 
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