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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, e do disposto no DL Nº 10-A/2020 de 13 de Março, que fixa um regime 
especial e transitório ao disposto nos art.º 11º e 27º, ambos, da Lei 75/2013, de 12 de 

Setembro, convoco a ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MARVILA em SESSÃO ORDINÁRIA, 
referente ao mês de ABRIL, que terá lugar no Polidesportivo dos Lóios (no seu recinto de 
jogos, como medida de contingência COVID-19), sito na Rua Gabriel Constante em 
Marvila, a decorrer no próximo dia 18 de junho de 2020 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 (novembro-dezembro 2019, janeiro-
fevereiro 2020) (deliberação n.º 1636/2020 da Junta de Freguesia); 

 

2. Apreciação do inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais (deliberação n.º 
1635/2020 da Junta de Freguesia); 

 

3. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas (deliberação n.º 1634/2020 da 
Junta de Freguesia): 

 

. Relatório de atividades; 

. Relatório de gestão; 

. Conta de gerência. 

 

4. Aprovação da 1.ª Revisão do Orçamento de 2020 e submissão à Assembleia de Freguesia 
(deliberação n.º 1637/2020 da Junta de Freguesia); 
 

5. Isenção/suspensão do pagamento de todas as taxas previstas no Regulamento de Taxas da 
Freguesia de Marvila durante o ano de 2020, e sua ulterior ratificação pela Assembleia de 
Freguesia; medida adotada com caráter excecional, na vertente de apoio à economia e 
comércio de Marvila, em virtude da pandemia COVID-19 (deliberação n.º 1578/2020 da Junta 
de Freguesia); 
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6. Doação de produtos de higiene infantil (deliberação n.º 1586/2020 da Junta de Freguesia); 

 

7. Doação de dez mil máscaras cirúrgicas (deliberação n.º 1614/2020 da Junta de Freguesia); 
 

8. Doação de lote de quatro mil e quinhentas (4.500) máscaras cirúrgicas à Freguesia por parte 
do Sr. Dick Bachu, da sociedade INTERPLAY – IMPORTADORA DE BRINQUEDOS, LDA (proposta 
n.º 1643/2020 da freguesia de Marvila). 

 

9. Autorização de celebração dos seguintes protocolos de colaboração e de cooperação, e de 
alteração do contrato-programa de desenvolvimento desportivo:  

 

a. Protocolo de colaboração a celebrar com a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
ORGANIMOS DE DEFICIENTES (deliberação n.º 1515/2020 da Junta de Freguesia); 

 

b. Protocolo de colaboração com a ASSOCIAÇÃO MERIDIONAL DE CULTURA – TEATRO 
MERIDIONAL (deliberação n.º 1556/2020 da Junta de Freguesia); 

 

c. Proposta e minuta de adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
celebrado entre a JFM e a ASSOCIAÇÃO CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL (alteração 
da comparticipação financeira) (deliberação n.º 1633/2020 da Junta de Freguesia). 

 

 

 

 

Lisboa, 05 de junho de 2020 

 

 

 
O Presidente 

 

Manuel Portugal Lage 
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