
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 26 de dezembro de 

2013, 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, discussão e votação das propostas de Regimento da 

Assembleia de Freguesia; 

Ponto 2 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, a 

que alude a alínea e) do n.º 2 do artigo 9º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; 

 Ponto 3 – Verificação da conformidade dos requisitos relativos ao exercício de 

funções do Presidente da Junta de Freguesia; 

Ponto 4 –  Apreciação, discussão e votação, nos termos da alínea n) do n.º 1 do 

artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, da proposta da Junta de Freguesia, 

de fixação da Sede da Freguesia, na Rua Conde de Arnoso, n.º 5-B, 1700-112, 

Lisboa; 

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação da proposta de instrumentos de gestão 

previsional a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 2º da Lei n.º 81/2013 de 6 

de dezembro;  

Ponto 6 – Apreciação, discussão e votação da proposta das Opções do Plano e de 

Orçamento para 2014; 

Ponto 7 – Apreciação, discussão e votação da proposta de aceitação das 

competências delegadas pela Câmara Municipal de Lisboa na Junta de Freguesia, 

nas áreas anteriormente delegadas nas extintas juntas de freguesia de Alvalade, 

Campo Grande e São João de Brito, através da deliberação n.º 245/CM/2010, com 

efeitos ao dia 24/10/2013 até ao dia 31/12/2013; 

Ponto 8 – Apreciação, discussão e votação da proposta de adesão à Associação 

Nacional de Freguesias (ANAFRE). 

 

Lisboa, aos 12 de dezembro de 2013 

                                                                                                       O PRESIDENTE 


