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PROPOSTA N.º428/2022 

 

Considerando que nos termos do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que aprovou o regime jurídico das autarquias locais, bem como o regime jurídico 

da transferência de competências dos municípios nas freguesias, constituem atribuições do 

Município de Lisboa a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, em articulação com as freguesias, designadamente nos domínios dos 

equipamentos urbanos; da cultura; tempos livres e desporto, da acção social; do ambiente, 

do desenvolvimento e ordenamento urbano e da protecção da comunidade; 

 

Considerando que, nos termos do disposto no artigo 116º e seguintes, do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, estas delegações devem ter como objetivo a promoção da 

coesão territorial, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a 

racionalização dos recursos disponíveis; 

 

Considerando que, mais prevê o diploma supra indicado que as referidas delegações de 

competências devam ser formalizadas mediante a celebração de contratos 

interadmnistrativos; 

 

Considerando que o Fundo de Emergência Social de Lisboa – Agregados Familiares, visa a 

prestação de apoio excepcional e temporário a agregados familiares carenciados em situação 

de emergência habitacional grave e/ou situação de carência económica emergente que 

residam no concelho de Lisboa; 

 

Considerando que a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou na deliberação n.º 

230/AML/2022 de 3 de maio, tomada sobre a proposta n.º 132/2022, de 23 de março da 

Câmara Municipal a delegação de competências do Município de Lisboa na Freguesia do 

Lumiar, no âmbito da prestação de apoio excepcional e temporário a indivíduos e ou 

agregados familiares ao abrigo do Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa 

- Vertente de apoio aos Agregados Familiares, abreviadamente designado por FES/RLX-

AF; 

 

Considerando que é necessário aprovar nova delegação de competências, neste domínio, na 

freguesia do Lumiar, contemplando-se nela os meios financeiros a transferir e a aplicar 

integralmente no seu efectivo exercício; 
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Considerando que compete à Assembleia de Freguesia sob proposta da Junta de Freguesia, 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências; 

Assim, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, proponho 

que a Junta de Freguesia delibere aprovar e submeter à Assembleia Freguesia, para 

que este órgão aprove: 

- A delegação de competências do Município de Lisboa na Junta de Freguesia do Lumiar e 

que aceitem garantir a execução do Fundo de Emergência Social de Lisboa – no âmbito da 

prestação de apoio excepcional e temporário a indivíduos e ou agregados familiares ao abrigo 

do Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa - Vertente de apoio aos 

Agregados Familiares, abreviadamente designado por FES/RLX-AF, com base na minuta 

do contrato que se junta à presente proposta como Anexo I e que dela faz parte integrante, 

bem como a transferência em 2022 do valor de 109.627,16€, a concretizar após a respectiva 

outorga. 

 

Lisboa, 17 de junho de 2022. 

O Proponente 

 

 

 

 

 

                                           RICARDO MEXIA 
 

Aprovado em reunião de  

Junta de Freguesia em 

20/06/2022 

O Secretário 

 

_________________ 
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