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EDITAL 
 

 

 

Nos termos do Artigo 14 n.º 1 alíneas b) e c) da Lei 75/2013 de 12 de setembro e do 

art.º 11 da mesma Lei, convoco a ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MARVILA em SESSÃO 

ORDINÁRIA, que terá lugar no Salão Nobre da sede da Junta de Freguesia, em Marvila, 

a decorrer em duas reuniões, sendo a primeira no próximo dia 29 de abril de 2019 pelas 

18H30 e a segunda no próximo dia 03 de maio de 2019, pelas 20H00, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

I. Período de Antes da Ordem do Dia 

II. Período de Intervenção de Público  

III. Período da Ordem do Dia 

 
1. Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia. 
 
2. Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais. 
 
3. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas: 

 Relatório de atividades; 

 Relatório de gestão; 

 Conta de gerência. 

4. Autorização de celebração de contrato interadministrativo de cooperação com o 
Município de Lisboa (deliberação n.º 941/2019 da Junta de Freguesia). 

5. Autorização de celebração de contrato de delegação de competências com o 
Município de Lisboa no âmbito da recolha de resíduos urbanos (deliberação n.º 
942/2019 da Junta de Freguesia). 

6. Autorização de celebração de contrato de delegação de competências com o 
Município de Lisboa no âmbito de vários programas municipais (deliberação n.º 
943/2019 da Junta de Freguesia). 

7. Autorização de celebração de contrato de delegação de competências com o 
Município de Lisboa no âmbito da manutenção de áreas verdes e expectantes da 
Freguesia (deliberação n.º 973/2019 da Junta de Freguesia). 

8. Aprovação da 1.ª Revisão do Orçamento da Freguesia para 2019 (deliberação n.º 
993/2019 da Junta de Freguesia). 
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9. Autorização de celebração de protocolo de colaboração com a Casa do Concelho 
de Castro de Aire (deliberação n.º 862/2019 da Junta de Freguesia). 
 

10. Autorização de celebração de protocolo de colaboração com a Cooperativa 
Nacional de Apoio aos Deficientes (deliberação n.º 865/2019 da Junta de 
Freguesia). 

11. Autorização de celebração de contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo com Associação de Moradores do Bairro das Amendoeiras 
(deliberação n.º 929/2019 da Junta de Freguesia). 

12. Autorização de celebração de contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo com o Centro Desportivo Universitário de Lisboa (deliberação n.º 
931/2019 da Junta de Freguesia). 

13. Autorização de celebração de contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo com o Clube Ferroviário de Portugal (deliberação n.º 932/2019 da 
Junta de Freguesia). 

14. Aceitação de 25 quadros doados pelo artista Rui Francisco Lima de Matos 
(deliberação n.º 952/2019 da Junta de Freguesia). 
 

15. Aceitação de equipamento médico doado por Mesotónico, Lda. (deliberação n.º 
953/2019 da Junta de Freguesia). 

 

 

 

Lisboa, 16 de abril de 2019 

 

 

 
O Presidente 

 

Manuel Portugal Lage 

 

 


