
 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA 

 

 

EDITAL 
 

João Pinheiro, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de São Domingos de Benfica, ao 

abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, convocou os membros da Assembleia de Freguesia de São 

Domingos de Benfica para a sessão ordinária a realizar no dia 20 de dezembro de 2016, pelas 20 

horas, nas instalações sitas na Rua António Saúde, 13, em Lisboa, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1. Período de antes da ordem do dia; 

2. Período de intervenção e esclarecimentos ao público; 

3. Aprovação das atas da sessão ordinária de 21 de setembro de 2016 e da sessão extraordinária de 

20 de outubro de 2016; 

4. Aprovação das opções do plano e da proposta de orçamento para o ano de 2017; 

5. Aprovação do mapa de pessoal dos serviços da Freguesia para o ano de 2017; 

6. Deliberar sobre a nomeação de sociedade de revisores oficiais de contas – 2017; 

7. Apreciação do documento de Certificação legal das Contas – Exercício de 2015; 

8. Aprovação do Regulamento Geral dos Parques de Estacionamento de Duração Limitada; 

9. Aprovação da alteração ao Regulamento de taxas da Freguesia; 

10. Deliberar sobre os protocolos celebrados com o Município de Lisboa – Componente de Apoio à 

Família - 2017; Atividades de Animação e de Apoio à Família - 2017; Programa BIP/ZIP Lisboa 2016 

– Parcerias Locais; Projeto municipal “Casas da Cidadania”; e Projeto de criação de Centro de 

Cidadania Digital;  

11. Deliberar sobre os protocolos celebrados com a Fundação Minerva-Cultura-Ensino e Investigação 

Científica/Universidade Lusíada de Lisboa; e com o Grupo Lusíadas Saúde; 

12. Apreciação da informação escrita da atividade da Freguesia, prestada pelo Presidente de Junta. 
 

Para conhecimento dos interessados se publica o presente edital, nos lugares públicos do costume. 
 

Lisboa, 13 de dezembro de 2016. 

Presidente da Mesa 

da Assembleia de Freguesia de São Domingos de Benfica 

 

João Pinheiro 


