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EDITAL 
 

 

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

abrigo do disposto no artigo 11º e na 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      

18 de dezembro de 2017, pelas 20 horas, nas instalações da Junta de Freguesia, 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. Discussão e deliberação sobre a ata do Ato de Instalação e da 1ª Reunião de funcionamento 

realizados a 26 de outubro de 2017; 

4. Discussão e deliberação sobre a proposta das Opções do Plano e da proposta de Orçamento para 

o ano de 2018; 

5. Discussão e deliberação sobre a proposta do mapa de pessoal dos serviços da Freguesia para o 

ano de 2018; 

6. Discussão e deliberação sobre a PROPOSTA Nº 13/2017 (NOVO MANDATO) – Diretivas de 

funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à Família e da Componente de Apoio à Família; 

7. Discussão e deliberação sobre a PROPOSTA Nº 14/2017 (NOVO MANDATO) – Autorização para 

a repartição de encargos plurianuais. Prolongamento do contrato de aluguer operacional do veículo 

automóvel ligeiro do tipo furgão de 9 lugares da marca Fiat, modelo Ducato Combi 35 2.0 M-Jet; 

8. Discussão e deliberação sobre a PROPOSTA Nº 15/2017 (NOVO MANDATO) – Escola de Fado de 

São Domingos de Benfica – Regulamento e Protocolo a celebrar com Alfredo Cardoso Alves; 

9. Discussão e deliberação sobre a PROPOSTA Nº 16/2017 (NOVO MANDATO) – Protocolo de 

colaboração a celebrar com a UIMP – Associação de Unione Italini Nel Mondo di Portugal; 

10. Discussão e deliberação sobre o protocolo de colaboração celebrado com o Grupo Desportivo e 

Recreativo do Bairro Dona Leonor;  

11. Discussão e deliberação sobre a 1a adenda ao protocolo de colaboração relativo às Atividades de 

Animação e de Apoio às Famílias e a 1ª adenda ao protocolo de colaboração relativo à Componente 

de Apoio à Família celebradas com o Município de Lisboa e o Agrupamento de Escolas das 

Laranjeiras;  

12. Discussão e deliberação sobre o Contrato-programa a celebrar com a DGEstE–Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, relativo ao ano letivo 2017/2018;  
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13. Apreciação da situação laboral da trabalhadora Cristina Fonseca; 

14. Processo de revisão do regimento da Assembleia de Freguesia de São Domingos de Benfica; 

15. Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia. 

 

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

 

Lisboa, 07 de dezembro de 2017 

 

Presidente da Mesa 

da Assembleia de Freguesia de São Domingos de Benfica 
 

           

João Pinheiro 


