
 
 
 

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

Junta de Freguesia de Alvalade 

Lisboa, 21 de novembro 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 24 de novembro de 2022, pelas 18h00, nas 

instalações da Junta de Freguesia de Alvalade, sitas 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 244/2022, relativa à proposta de 

protocolo com a ANAFRE para execução do Programa Bilha Solidária do Fundo Ambiental, 

subscrita pela Vogal Paula Carvalho;  

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 245/2022, relativa ao apoio 

financeiro a atribuir à Comunidade Vida e Paz, para desenvolvimento da Festa de Natal para os 

sem-abrigo, subscrita pela Vogal Paula Carvalho;  

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 246/2022, relativa ao apoio 

financeiro a atribuir no âmbito da INF 251/SDS/2022, respeitante ao Fundo Social de Freguesia, 

subscrita pela Vogal Paula Carvalho;  

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 247/2022, relativa ao apoio 

financeiro a atribuir no âmbito das INF 248/SDS/2022, respeitante ao Fundo de Emergência 

Social – Recuperação Lisboa, subscrita pela Vogal Paula Carvalho;  



 

 
 
 

 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 248/2022, relativa à ratificação da 

decisão de modificação objetiva do Contrato Processo n.º 76/CPR/JFA/2021, subscrita pelo 

Vogal Tomás Gonçalves; 

Ponto  6 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 249/2022, relativa à revogação da 

decisão de contratar da “Empreitada de conceção construção para a reconversão para a 

tecnologia LED, da iluminação dos campos do Complexo Desportivo Municipal São João de Brito” 

- Processo n.º 89/CPR/JFA/2022, e à nova decisão de contratar no âmbito do procedimento 

referente à “Empreitada de conceção construção para a reconversão para a tecnologia LED, da 

iluminação dos campos do Complexo Desportivo Municipal São João de Brito” - Processo n.º 

101/CPR/JFA/2022, subscrita pelo Vogal Tomás Gonçalves; 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 250/2022, relativa à revogação da 

decisão de contratar da “Empreitada de Conservação e Reparação dos Imóveis sob Gestão da 

Freguesia de Alvalade” - Processo n.º 93/CPR/JFA/2022, e à nova decisão de contratar no âmbito 

do procedimento referente à “Empreitada de Conservação e Reparação dos Imóveis sob Gestão 

da Freguesia de Alvalade” - Processo n.º 102/CPR/JFA/2022, subscrita pelo Vogal Tomás 

Gonçalves; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 251/2022, relativa à decisão de 

apresentação de candidatura ao apoio financeiro da campanha de esterilização de cães e gatos, 

promovida pelo Instituto da Conservação da Naturezas e das Florestas, I.P., subscrita pela Vogal 

Secretária; 

Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 252/2022, relativa à homologação 

da avaliação final do período experimental de trabalhadores afetos ao Serviço de Higiene 

Urbana, subscrita pelo Vogal Tesoureiro; 

Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 253/2022, relativa ao apoio não 

financeiro à Sociedade Iberista Cultural, subscrita pelo Presidente; 



 

 
 
 

 

Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 254/2022, relativa ao apoio não 

financeiro ao Clube Soroptimist Internacional de Lisboa, subscrita pelo Presidente; 

Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 255/2022, relativa ao apoio 

financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial dos Santos Reis Magos do Campo Grande – Lisboa, para 

a publicação de um livro de Elisabete Oliveira, subscrita pelo Presidente. 

O Presidente, 

(José Amaral Lopes) 
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