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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 29 de setembro de 2022, a ter lugar no dia 10 de outubro 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 1 – Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta da Freguesia de Alvalade, 

prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 130/2022, relativa à celebração de 

um Contrato de Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia de 

Alvalade, com vista à manutenção e regeneração de espaços verdes e áreas expectantes na 

área geográfica da freguesia; 

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 187/2022, relativa a uma Adenda 

ao Contrato de Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia de 

Alvalade, no âmbito do Fundo de Emergência Social e da Recuperação Lisboa- vertente de 

apoio a agregados familiares, designadamente no respeitante à resposta de apoio alimentar, 

excecional e de transição; 

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 145/2022, relativa a um Protocolo 

com a Fundação Cidade de Lisboa; 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 161/2022, relativa a um Protocolo 

de Colaboração com a Associação 3 C’s – Associação Cultural, Desportiva e Recreativa; 

Ponto 6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 164/2022, relativa a um Protocolo 

de Colaboração com a Associação Coro Audite Nova de Lisboa; 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 167/2022, relativa a um Protocolo 

com a Associação de Radioamadores da Região de Lisboa; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 188/2022, visando a ratificação da 

aprovação da minuta da Segunda Adenda ao Contrato Programa n.º 9/JFA/2016 – Clube de 

Rugby São Miguel – Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito. 
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Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 136/2022, relativa à prorrogação do 

prazo de execução e à repartição de encargos dos contratos celebrados na sequência do 

procedimento “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. 

 

Nos termos do artigo 52.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, há lugar a um Período de 

Antes da Ordem do Dia, com a duração máxima de 60 minutos, para tratamento de assuntos 

gerais de interesse autárquico. 

 

 

Lisboa, 6 de outubro de 2022 

 
 
 

 
  
 
 

O PRESIDENTE      

  

 


