
 
 
 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 20 de junho de 2022 

Assunto: Convocatória de Reunião Pública 

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

da Junta de Freguesia de Alvalade, a realizar no dia 23 de junho de 2022, pelas 18h00, nas 

instalações da Junta de Freguesia de Alvalade, situadas na Rua Conde Arnoso n.º 5B, 1700-112 

Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto 1 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 120/2022, relativa à celebração de 

contrato interadministrativo de cooperação com o Município de Lisboa, em matéria de higiene 

urbana, subscrita pela Vogal Cristiana Vieira; 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 121/2022, relativa à celebração de 

contrato de delegação de competências com o Município de Lisboa, para recolha de resíduos 

indevidamente depositados junto de ecopontos de superfície, eco-ilhas, ecopontos 

subterrâneos e vidrões, subscrita pela Vogal Cristiana Vieira; 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 122/2022, relativa à celebração da 

Segunda Adenda ao Contrato de Delegação de Competências celebrado entre o Município de 

Lisboa e a Freguesia de Alvalade em 10 de outubro de 2014, subscrita pelo Vogal Tomás 

Gonçalves; 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 123/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de corretagem de 

seguros” – Processo n.º 40/AJ/JFA/2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 124/2022, relativa ao apoio 

financeiro e não financeiro à Associação Centro Cultural e Desportivo Estrelas São João Brito no 

âmbito da prática desportiva regular do ano de 2022, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 



 

 
 
 
 

 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 125/2022, relativa ao apoio 

financeiro à realização do Sarau Final de Ano Desportivo 2022, organizado pelo Clube Atlético 

de Alvalade, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 126/2022, relativa ao apoio 

financeiro à realização das férias desportivas "Mexe-te com Alvalade 2022", organizado pelo 

Clube Atlético de Alvalade em parceria com a Junta de Freguesia de Alvalade, subscrita pelo 

Vogal Tesoureiro. 

O Presidente, 

(José Amaral Lopes) 
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