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MANDATO 2021-2025 
 

EDITAL N.º 11/2022 
 

Ordem de Trabalhos da sessão ordinária  
de 27 de junho de 2022 

 

 

Eu, José Manuel Cal Gonçalves, Presidente da Assembleia de Freguesia de 

Arroios, nos termos do disposto nos artigos 13.º, 14.º e n.º 2 do artigo 

53.º do RJAL aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, faço 

saber que a ORDEM DE TRABALHOS da ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

DE ARROIOS, para se reunirá em SESSÃO ORDINÁRIA, no “Mercado 

de Culturas” sito no Mercado Forno de Tijolo, em Lisboa, no próximo 

dia 27 de junho de 2022, às 19:00H, em primeira convocatória ou 

às 19:30H, em segunda convocatória, nos termos da Convocação e 

Edital já publicitados, é a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 

1.       Intervenção do público; 

2.       Informações; 

3.       Período antes da ordem do dia; 

4.      Leitura, discussão e votação da ata número quatro da Assembleia de 

Freguesia de Arroios, mandato 2021/2025, referente à sessão de 29 

de Abril de 2022; 

5.   Análise discussão de deliberação sobre a aceitação da proposta de 
celebração de contrato de delegação de competências entre o 

Município de Lisboa e a Freguesia de Arroios (Lisboa) no âmbito do 
Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa - 

Vertente de apoio aos Agregados Familiares; 

6.    Análise, discussão e votação da proposta de Alteração Orçamental 

Modificativa  n.º 1-A/2022; 
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7.   Análise, discussão e votação da proposta de Protocolo entre a 
Freguesia de Arroios, Fundação Aga Khan Portugal e 

Inovinter -  Centro de Formação e de Inovação Tecnológica; 

8.   Análise, discussão e votação da proposta de Protocolo entre a 
Freguesia de Arroios e a Associação Vitamimos SABE-Saúde, 

Ambiente e Bem-Estar;  

9.    Análise, discussão e votação da Proposta de celebração de contrato 

interadministrativo de cooperação entre o Município de Lisboa 

e a Freguesia de Arroios (Lisboa);  

10.   Análise, discussão e votação da Proposta de celebração de contrato 

de delegação de competências entre o Município de Lisboa e a 

Freguesia de Arroios (Lisboa) no âmbito da Higiene Urbana;  

11. Análise, discussão e votação da proposta de celebração de 
protocolo para realização de filmagens no Mercado de 

Arroios; 

12. Análise, discussão e votação da proposta de celebração de 
protocolo entre a Freguesia de Arroios e a Sou Largo, CRL no 

âmbito da iniciativa “Bairro em Festa” (2022); 

13.   Tomada de conhecimento dos documentos de prestação de contas - 

relatório e contas - de 2021, e da posição assumida pela Sociedade 

de Revisores Oficiais de Contas e pela Junta de Freguesia de Arroios; 

14.   Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais 

da freguesia e respetiva avaliação; 

15.   Análise, discussão e apreciação da Informação escrita da Presidente 

da Junta de Freguesia de Arroios acerca da atividade da Junta, no 
período de Abril de 2022 a Maio de 2022, nos termos do disposto da 

alínea e) do n.º 2, do art.º 9, da Lei n.º 75/2013. 

Lisboa, 23 junho de 2022. 

 

 


