ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

EDITAL
Renúncia a Mandato e Convocação de Membro Substituto
Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, Presidente da Assembleia de Freguesia do Parque das
Nações, Concelho de Lisboa, vem tornar público, nos termos do estipulado no nº 1 do
art.º 11 do Regimento da Assembleia de Freguesia, que a Eleita Maria Alexandra Arriegas
da Silva Maurício Baptista solicitou Renúncia ao Mandato de vogal do Executivo e de
Membro da Assembleia, através da Comunicação anexa ao presente Edital.
Face ao exposto, e nos termos do nº 3 do art.º 11 do Regimento da Assembleia de
Freguesia, convoco como Membro Substituto - Júlio Fernando de Albuquerque
Fernandes -, cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista do PS, pela qual foi eleito
o membro que ora renuncia.
Para constar, se publica o presente Edital.
Lisboa, 08 de setembro de 2020
O Presidente da Assembleia de Freguesia

_________________________________
(Paulo Jorge Gonçalves de Andrade)
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Importance:

High

Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia da
Junta de Freguesia do Parque das Nações
Venho por este meio dar conhecimento a V. Exa da carta de renuncia ao cargo de Vogal do Executivo da Junta de
Freguesia do Parque das Nações enviada nesta data para o Exmo Sr. Presidente da Junta da Freguesia do Parque das
Nações.
Mais informo que não pretendo ocupar o meu lugar de eleita na Assembleia de Freguesia.
Sem outro assunto de momento, subscrevo-me,
Com os melhores cumprimentos

Cumprimentos,
Alexandra Mauricio

Vogal de Cultura e Associativismo
Alameda dos Oceanos, 83 | 1990-212 LISBOA
T (+351) 210 311 705 | Site | Facebook | Instagram

A correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela
Administração e pelos particulares, idêntico tratamento (ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 26º do Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de abril).

NOTA: A informação contida neste e-mail e os ficheiros anexos são confidenciais e deverão ser lidos única e
exclusivamente pelo indivíduo ou entidade a quem são dirigidos. Se recebeu esta comunicação por erro, por favor,
informe de imediato o remetente e apague a mensagem e os ficheiros anexos sem os ler, copiar, gravar, distribuir ou
divulgar ou fazer qualquer outro uso da informação sem o consentimento da Junta de Freguesia Parque das Nações.
O correio electrónico via Internet não permite assegurar a confidencialidade ou a correta receção das mensagens,
pelo que a Junta de Freguesia Parque das Nações não assume qualquer responsabilidade por possíveis danos
causados por atuações que se justifiquem pelo conteúdo desta mensagem.

 Pense no ambiente antes de imprimir esta mensagem
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Ex.mo Senhor
Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações
Mário Patricio
Alameda dos Oceanos, n2 83
1990-212 Lisboa

Lisboa, 7 de setembro de 2020

Ex.mo Senhor

Conforme tive oportunidade de referir pessoalmente venho por este meio, nos termos legais, comunicar a minha
decisão de renunciar ao cargo de Vogal do Executivo da Junta de Freguesia do Parque das Nações com efeitos
imediatos.
Comunico ainda que renuncio ao meu lugar de eleita para efeitos de Assembleia de Freguesia.

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me,

Maria Alexandra Arriegas da Silva Maurício Baptista
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