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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVALADE 

CONVOCATÓRIA 

 
JOSÉ LUIS REZENDE MOREIRA DA SILVA, Presidente da Assembleia de Freguesia de Alvalade, 

no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º e nos 

termos do artigo 46.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, vem convocar V. Exa. para 

uma Segunda Reunião, em continuação da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do 

passado dia 24 de junho de 2022, a ter lugar no dia 8 de julho de 2022, pelas 21h00, no 

Auditório da Rua Conde Arnoso, n.º 5-B, 1700-112 Lisboa, com os Pontos constantes da Ordem 

de Trabalhos: 

Ponto 2 –Apreciação, discussão e votação do Projeto de Regimento das Comissões da 
Assembleia de Freguesia de Alvalade; 
 
Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 100/2022, relativa à aprovação pela 

Assembleia de Freguesia de Alvalade, das taxas devidas pela ocupação de espaços no 

“Mercado de Natal em Alvalade 2022”, previstas no Anexo III da 8ª edição do Mercado de 

Natal em Alvalade; 
 

Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 102/2022, relativa à aprovação da 

modificação objetiva ao contrato e correspondente repartição de encargos 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 54/CPI/JFA/2019; 
 

Ponto 5 – 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; 
 

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

mapa de pessoal dos serviços da Freguesia; 

 

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; 

 

Ponto 9 – 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; 

 

Ponto 10 – 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; 

 

Ponto 11 – 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. 

 
 
Lisboa, 27 de junho de 2022 

O PRESIDENTE      

  
 

 


