
 
 

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 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      

06 de abril de 2017, pelas 19 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. Aprovação das atas das sessões ordinárias de 21 de setembro e de 20 de dezembro de 2016; 

4. Discussão e votação dos documentos de Prestação de Contas do Exercício de 2016; 

5. Discussão e votação da 1ª Revisão Orçamental; 

6. Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da Freguesia; 

7. Deliberar sobre as normas procedimentais do Orçamento Participativo da Freguesia; 

8. Aprovação do Regulamento das Distinções Honoríficas da Freguesia; 

9. Deliberar sobre o aditamento do contrato de delegação de competências no âmbito do Fundo de 

Emergência Social, e sobre os protocolos celebrados com o Município de Lisboa: Programa “Lisboa 

vai ao Parque” e Obras de beneficiação nas cozinhas da E.B.António Nobre e E.B. das Laranjeiras;  

10. Deliberar sobre os protocolos celebrados com: o Instituto de Ciências Sociais; o Gabinete de 

Apoio ao Aluno e à Família; e no âmbito do Cartão Mais São Domingos com o Jardim Zoológico e 

com o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa; 

11. Apreciação do relatório anual do Projeto “Para ti se não faltares!” da Fundação Benfica relativo à 

atividade de 2015/2016; 

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, 27 de março de 2017. 

Presidente da Mesa 

da Assembleia de Freguesia de São Domingos de Benfica 
 

 

João Pinheiro 


