
 
 
 

 

 
CONVOCATÓRIA 

 

ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
PÓVOA DE RIO DE MOINHOS E CAFÉDE 

 
 

 Albano José Antunes Lucas, Presidente da Assembleia da União de Freguesias de Póvoa de 

Rio de Moinhos e Caféde, em cumprimento do nº 1 do artigo 11º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 

e dentro da competência que me é atribuída pela alínea b) do nº 1 do artigo 14º, CONVOCO este 

órgão para uma sessão ordinária, a realizar na sede da União de Freguesias, em Póvoa de Rio de 

Moinhos, no dia 30 de setembro (Segunda-Feira), pelas 20h30m, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

 

1 – Período de antes da Ordem do Dia; 

 

2 – Período da Ordem do Dia; 

 2.1. Informação do Presidente acerca dos trabalhos da Autarquia; 

 2.2. Apreciação e votação da proposta para a não aceitação da transferência de competências 

para o ano 2019, nos termos e para os efeitos do artº 38º, nº2, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto 

(Lei quadro da transferência de competências para as autarquias locais e entidades 

intermunicipais).; 

2.3. Apreciação e votação da proposta para a não aceitação da transferência de competências 

para o ano 2020, nos termos e para os efeitos do artº 38º, nº2, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto 

(Lei quadro da transferência de competências para as autarquias locais e entidades 

intermunicipais).; 

2.4. Aprovação da assinatura do “Contrato Interadministrativo entre a Câmara Municipal de 

Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde: Requalificação de 

Edifício Sede em Caféde”.; 

2.5. Aprovação da assinatura do “Contrato Interadministrativo entre a Câmara Municipal de 

Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde: Melhoramentos no 

Edifício da União de Freguesias, no Largo da Devesa”.  

 

3 – Outros assuntos de interesse da União de Freguesias. 

  

 

Póvoa de Rio de Moinhos, 21 de setembro de 2019 

 
 

O Presidente da Assembleia da União de Freguesias 

 
(Albano José Antunes Lucas) 


