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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, 
que terá lugar no próximo dia 30 de junho de 2022, 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 relativa ao período entre 
abril e junho de 2022 (deliberação n.º 505/2022 da junta de freguesia); 

2. Autorização de celebração do Acordo Quadro de tratamento de dados a 
estabelecer entre o município de Lisboa e a freguesia de Marvila, para garantia do 
cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, no âmbito da criação 
e entrada em funcionamento do Conselho de Cidadãos, e respetiva minuta 
(deliberação n.º 344/2022 da junta de freguesia); 

3. Autorização de celebração de adenda ao contrato de delegação de competências 
celebrado entre o município de Lisboa e a freguesia de Marvila, e respetiva minuta 
da adenda (deliberação n.º 440/2022 da junta de freguesia); 

4. Autorização de celebração do contrato de delegação de competências celebrado 
entre o município de Lisboa e a freguesia de Marvila, no âmbito do apoio logístico, 
financeiro e administrativo à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa 
Oriental, e respetiva minuta do contrato (deliberação n.º 441/2022 da junta de 
freguesia); 

5. Autorização de celebração de contrato de delegação de competências com o 
município de Lisboa, no âmbito do Fundo de Emergência Social e de Recuperação 
de Lisboa – vertente de apoio aos Agregados Familiares, e respetiva minuta do 
contrato (deliberação n.º 506/2022 da junta de freguesia); 

6. Autorização de celebração de contrato de delegação de competências com o 
município de Lisboa no âmbito da recolha de resíduos indevidamente depositados 
junto de ecopontos e ecoilhas de superfície, e respetiva minuta do contrato 
(deliberação n.º 507/2022 da junta de freguesia); 

7. Autorização de celebração de contrato interadministrativo de cooperação com o 
município de Lisboa, para reforço de rotinas de recolha de papeleiras e lavagem 
de ruas, e respetiva minuta do contrato (deliberação n.º 508/2022 da junta de 
freguesia); 
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8. Aditamento ao protocolo de colaboração celebrado com a ASSOCIAÇÃO CRISTÃ 
DE REINSERÇÃO E APOIO SOCIAL (ACRAS) (deliberação n.º 468/2022 da junta de 
freguesia); 

9. Autorização da revisão do contrato-programa de desenvolvimento desportivo 
celebrado com a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA BEIJA-FLOR, e respetiva 
minuta de aditamento (deliberação n.º 493/2022 da junta de freguesia). 

 

Informa-se ainda que a Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia irá ser transmitida 
em direto na página oficial da Junta de Freguesia no YOUTUBE. 

Caso pretenda inscrever-se no Período de Intervenção do Público, poderá fazê-lo para 
o e-mail:       insc.assembleia@jf-marvila.pt 

 

Lisboa, 20 de junho de 2022 

O Presidente 

                                                         

      Manuel Portugal Lage 
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