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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 setembro de 2022, no Salão Nobre da Junta de 
freguesia, 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 (período agosto e setembro de 2022) (Proposta n.º 

609/2022 da junta de freguesia); 
2. Autorização de celebração de aditamento ao contrato de delegação de competências no 

âmbito do Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa – Vertente de Apoio 
a Agregados Familiares (FES/RLX-AF), entre o município de Lisboa e a freguesia de Marvila 
(Proposta n.º 596/2022 da junta de freguesia); 

3. Autorização para celebração do protocolo de colaboração com a ASSOCIAÇÃO TEMPO DE 
MUDAR (ATM) (proposta n.º 597/2022 da junta de freguesia); 

4. Autorização para celebração do protocolo de colaboração com a ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE 
REINSERÇÃO E APOIO SOCIAL (ACRAS) (proposta n.º 598/2022 da junta de freguesia); 

5. Autorização para celebração do protocolo de colaboração com o CENTRO SOCIAL E 
PAROQUIAL SÃO MAXIMILIANO KOLBE (proposta n.º 599/2022 da junta de freguesia); 

6. Autorização para celebração do protocolo de colaboração com a ANIMALIFE – 
ASSOCIAÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL (proposta n.º 610/2022 
da junta de freguesia); 

7. Autorização para celebração do protocolo de colaboração com a Polícia de Segurança 
Pública (proposta n.º 154/2021 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, 19 de setembro de 2022 

O Presidente 

                                                                     

                                          Manuel Portugal Lage 
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