
 

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 14º 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 08 de Abril de 2015, 

pelas 21h00, no Auditório da Junta de Freguesia de Alvalade sito na Rua Conde de 

Arnoso, n.º 5-A, 1700-112, Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

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

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 do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e 

da respectiva avaliação;  

Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação dos documentos de prestação de contas 

do ano de 2014;  

Ponto 4 – Apreciação, discussão e votação da proposta de 1.ª Revisão ao 

Orçamento de 2015, com incorporação do Saldo de Gerência; 

Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da proposta de autorização prévia da 

assunção de compromissos plurianuais e respectiva repartição de encargos 

relativa à empreitada de edificação do Pavilhão Desportivo Municipal da Freguesia 

de Alvalade; 

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da proposta de contrato programa 

relativo à gestão do Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito;  

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da autorização prévia da assunção de 

compromissos plurianuais e respectiva repartição de encargos para os anos de 

2015, 2016 e 2017 relativamente ao procedimento para “Fornecimento de energia 

eléctrica para as instalações da Freguesia de Alvalade” – Processo n.º 

11/AJ/JFA/15; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação do pedido de adoção das Taxas 

Previstas no Regulamento Municipal n.º 569-A/2014 e na Tabela de Taxas 

Municipais de 2015, até à aprovação e entrada em vigor do Regulamento de Taxas 

da Freguesia de Alvalade; 

 



Ponto 9 – Apreciação, discussão e votação da autorização para a celebração de 

contrato de delegação de competências da Câmara Municipal de Lisboa na Junta de 

Freguesia de Alvalade, no âmbito de obras de repavimentação a executar na Rua 

Alberto de Oliveira; 

Ponto 10 – Apreciação, discussão e votação da autorização para a adesão à 

Associação “Rede para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária em Lisboa”; 

Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação para celebração de Protocolo com o 

LNEC – Laboratório Nacional de Engenheira Civil;  

Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da autorização de celebração de 

Protocolo com o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da 

Universidade de Lisboa; 

Ponto 13 – Apreciação, discussão e votação da proposta de designação do auditor 

externo responsável pela certificação legal de contas, nos termos do nº1 do artigo 

77º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro;  

 

Lisboa, aos 26 de março de 2015 

                                                                            O PRESIDENTE 


