
 

 

CONVOCATÓRIA 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º e usando da competência conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º, 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, convoco uma Sessão Extraordinária da Assembleia de 

Freguesia para o dia 23 de março de 2023, pelas 20:00 horas, no Espaço da Junta de Freguesia do 

Beato “Espaço Ideias”, sito na Rua Alves Paiva Fragoso, Frente ao n.º 34- 1.º andar, em Lisboa, com 

a seguinte Ordem do Dia: 

Ponto 1: Autorização da Adenda ao Protocolo para o Projeto de Desenvolvimento Local para a Casa da 

Juventude do Beato entre a Junta de Freguesia do Beato e Clube Intercultural Europeu, com base na 

proposta aprovada na Reunião de Executivo de 09 de fevereiro de 2023, de acordo com a alínea n) do n.º 

1 do art.º 16.º do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ____________________________________ 

Ponto 2: Autorização do 2º Aditamento ao Contrato de Delegação de Competências com a Câmara 

Municipal de Lisboa, no âmbito do Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa – Vertente 

de Apoio a Agregados Familiares, com base na proposta aprovada na Reunião de Executivo de 26 de 

janeiro de 2023 e nos termos da alínea j), do n.º 1, do artigo 16.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro e conforme o estabelecido na alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º do mesmo diploma. ______________ 

Ponto 3: Aprovação da Alteração ao Regulamento “Todos à Praia” da Freguesia do Beato, com base na 

Proposta aprovada na Reunião de Executivo de 26 de janeiro de 2023 e nos termos da alínea f), do n.º 1 

do artigo 9.º do Anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro; ________________________________________ 

Ponto 4: Fixação de prazo para a apresentação de relatório dos trabalhos desenvolvidos pela “Comissão 

de Acompanhamento da Unidade de Saúde do Beato” e pela “Comissão para a Elaboração do Regimento 

da Assembleia de Freguesia do Beato – Mandato 2021-2025” nos termos do n.º 4, do artigo 31º do 

Regimento da Assembleia de Freguesia do Beato mandato 2017-2021, atualmente em vigor. ___________ 

 

Lisboa, 15 de março de 2023 

 


