
 
 
 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 6 de junho 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 9 de junho 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 110/2022, relativa ao apoio 

financeiro a atribuir no âmbito da INF119/SDS/2022, respeitante ao Fundo Social de Freguesia, 

subscrita pela Vogal Paula Carvalho; 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 111/2022, relativa à proposta de 

apoio não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro, a atribuir ao Centro Social e 

Paroquial de São João de Brito, para deslocação de um grupo idosos a Almoçageme, subscrita 

pela Vogal Paula Carvalho;  

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 112/2022, relativa à proposta de 

celebração de protocolo de colaboração entre a Freguesia de Alvalade e a Gebalis, a Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa, o Centro Social e Paroquial do Campo Grande e a Associação para o 

Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas, com vista à celebração de atividades e 

projetos no Bairro das Murtas, subscrita pela Vogal Paula Carvalho;  

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 113/2022, relativa à homologação 

da avaliação final do período experimental de trabalhadora afeta ao Serviço de Cultura, subscrita 

pelo Vogal Tesoureiro; 



 

 
 
 

 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 114/2022, relativa à ratificação da 

INF/115/EJ/22, respeitante ao apoio não financeiro, sob a forma de cedência de auditório, à 

Escola Secundária Padre António Vieira, para o dia 03 de junho de 2022, subscrita pela Vogal 

Secretária; 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 115/2022, relativa à proposta de 

adenda ao contrato de delegação de competências com a Freguesia de Alvalade, no âmbito do 

Fundo de Emergência Social e de Recuperação Lisboa – vertente de apoio a agregados familiares, 

subscrita pelo Presidente; 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 116/2022, relativa à alteração do 

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

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta 117/2022, relativa a submissão à 

Assembleia de Freguesia da designação do auditor externo pela certificação legal de contas, 

subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta 118/2022, relativa á ratificação da 

decisão de alterar o programa de procedimento da Aquisição de serviços de manutenção e 

conservação de espaços verde e arvoredo sob gestão da Freguesia de Alvalade – Processo n.º 

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

  

O Presidente, 

(José Amaral Lopes) 
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