
 
 
 

 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 22 de agosto de 2022 

Assunto: Convocatória de Reunião Ordinária 

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

Junta de Freguesia de Alvalade, a realizar no dia 25 de agosto de 2022, pelas 18h00, por 

videoconferência, nos termos do artigo 24.º-A do Código do Procedimento Administrativo, 

aditado pela Lei n.º 72/2020, de 16 de novembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto 1 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 159/2022, relativa à designação do 

júri do período experimental de trabalhadores afetos ao Serviço de Higiene Urbana, subscrita 

pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 160/2022, relativa à decisão de 

recrutamento de trabalhador para preenchimento de lugar vago da carreira e categoria de 

Assistente Operacional no mapa de pessoal no Serviço de Economia e Inovação, subscrita pelo 

Vogal Tesoureiro; 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 161/2022, relativa à celebração de 

protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a Associação 3 C’s – 

Associação Cultural, Desportiva e Recreativa, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 162/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de aulas de teatro no 

âmbito das expressões dramáticas e oficinas de teatro” – Processo n.º 55/AJ/JFA/2022, subscrita 

pela Vogal Secretária; 



 

 
 
 

 
 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 163/2022, relativa à decisão de 

contratar no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de serviços de aulas de teatro no 

âmbito das oficinas de teatro” – Processo n.º 59/AJ/JFA/2022, subscrita pela Vogal Secretária; 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 164/2022, relativa à celebração de 

protocolo de colaboração com a Associação Coro Audite Nova de Lisboa, subscrita pelo 

Presidente; 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 165/2022, relativa à proposta de 

apoio não financeiro à Associação de Estudantes (AEFM) da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa (FMUL), subscrita pelo Presidente; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 166/2022, relativa à aquisição de 

bastidor de rede, UPS, Quadro Elétrico e Serviços conexos para a instalação destes 

equipamentos e baldeamento dos existentes, subscrita pelo Vogal Hélder Santos; 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 167/2022, relativa à celebração de 

protocolo entre a Associação de Radioamadores da Região de Lisboa (ARRLx) e a Junta de 

Freguesia Alvalade, subscrita pelo Vogal Hélder Santos. 

 

O Presidente, 

(José Amaral Lopes) 
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