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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVALADE 

CONVOCATÓRIA 

 

LUIS FILIPE NUNES COIMBRA NAZARÉ, Presidente da Assembleia de Freguesia de Alvalade, 

usando das competências que lhe são conferidas pela alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, convoca V. Exa. para a Sessão Ordinária da Assembleia de 

Freguesia, que terá lugar no dia 1 de setembro de 2021, pelas 21h00, a realizar no Auditório 

da Rua Conde Arnoso, n.º 5-B, 1700-112 Lisboa, com a ordem de trabalhos abaixo. 

 

A intervenção do público no Período antes da Ordem do Dia será realizada, de harmonia com o 

previsto no artigo 24.º-A do Código do Procedimento Administrativo, aditado pela Lei n.º 

72/2020, de 16 de novembro, por meios telemáticos, concretamente através da plataforma 

zoom. 

 

Ponto 1 – Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta da Freguesia de Alvalade, 

prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; 

 

Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 173/2021, relativa à ratificação da 

retificação da autorização de celebração do contrato de delegação de competências, entre a 

Junta de Freguesia de Alvalade e a Câmara Municipal de Lisboa, com vista à promoção e 

desenvolvimento das intervenções e ações no âmbito do “Programa Projetos Especiais” 

constante da Cláusula n.º 1 do CDC n.º 3/UCT/DRJF/2019; 

 

Ponto 3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 209/2021, relativa à ratificação da 

retificação da autorização de celebração do contrato de subconcessão a celebrar entre a IP 

Património - Administração e Gestão Imobiliária, S.A e a Freguesia de Alvalade; 

 

Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 256/2021, relativa à ratificação da 

autorização de celebração de adenda ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências celebrado entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a Câmara Municipal de 

Lisboa, no âmbito do Fundo de Emergência Social- regime extraordinário de apoio aos 

agregados familiares face ao COVID-19; 
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Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 260/2021, relativa à ratificação da 

autorização de celebração de protocolo entre a Freguesia de Alvalade e o Município de Lisboa, 

para atribuição de prémio de mérito correspondente Prémio de Mérito na 6.ª edição das 

Olisipíadas - 2019/2020; 

 

Ponto 6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 255/2021, relativa à ratificação da 

alteração, no contexto da pandemia da Covid-19, do regime de isenção de taxas de ocupação 

de espaço público com a atividade de venda ambulante, previsto na Proposta n.º 420/2020. 

 

 

 

Lisboa, 23 de agosto de 2021  

 
 
 

 
  
 
 

O PRESIDENTE      

   

 


