ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES
Ata Nº 50 – 2ª Reunião
Sessão Ordinária de 29 de dezembro de 2020
---------------------------------------------- Registo Áudio-Vídeo ----------------------------------------Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de 2020, pelas 21:00 horas, reuniu em 2ª Reunião,
a Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Parque das Nações iniciada a vinte e oito
de dezembro. A reunião teve lugar por videoconferência, devido às restrições associadas à
pandemia Covid_19, com a Ordem de Trabalhos segundo o Edital da Convocatória. -----------Antes de se iniciarem os trabalhos, o Presidente confirmou a existência de quórum,
verificando as participações na sessão de videoconferência, tendo-se registado os seguintes
membros eleitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------PS: Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, João Pedro da Silva Correia, Maria Margarida Vinhas
Serra Vasconcelos, José da Silva Fernandes em substituição de Manuel Tito Morais de Oliveira,
Bernardo Diogo Gonçalves de Oliveira Pereira Narciso e Júlio Fernando de Albuquerque
Fernandes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nossa Lisboa: Carlos Francisco Almeida Ardisson Domingos, José Paulo Almeida Teles Baltazar,
Denise Isabel Ruiz Filipe e Francisco Maria de Oliveira Serra Goulão Galante. --------------------PSD: Francisco Luís Ferreira Bento em substituição de António Luís Pereira Romano de Castro
e Tiago Filipe Rodrigues Gonçalo em substituição João Mário Amaral Mourato Grave. --------PCP: Alexandre Miguel Quítalo Marvão em substituição de Paulo Jorge Silva Pereira Alves --A Assembleia foi presidida pelo Presidente Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, coadjuvado
pela Maria Margarida Vinhas Serra Vasconcelos com a função de 1ª Secretária face à ausência
do 1º Secretário António Luís Pereira Romano de Castro, e por Francisco Luís Ferreira Bento
cooptado da Assembleia para a função de 2º Secretário. ----------------------------------------------Após a verificação de quórum, passou-se de imediato ao Período da Ordem do Dia da Agenda,
iniciado na 1ª reunião realizada no dia anterior, com a continuação da análise do ponto 3.
relativo à Aprovação dos lnstrumentos Previsionais para o Ano Económico de 2021, em
consonância com a Proposta 290/JFPN/2020 do Executivo. -------------------------------------------Início Vídeo 01:50 -----------------------------------------------------------------------------------------A continuação da análise deste ponto contou ainda com intervenções dos Eleitos Carlos
Ardisson e Alexandre Marvão, bem com, da resposta às questões formuladas efetuada pelo
Vogal Tesoureiro Paulo Calisto. Concluído o debate, o Presidente da Mesa colocou o
documento a votação. ------------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a votação, os lnstrumentos Previsionais para o Ano Económico de 2021 foram
Aprovados por Maioria, com 6 votos a favor do PS, 2 abstenções do PSD e 5 votos contra da
Nossa Lisboa/CDS-PP e PCP. Quer o PCP quer o PSD irão apresentar declarações de voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFPN Nº. 50 – 2ª Reunião
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Fim Vídeo: 36:30 -------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa passou de imediato à discussão do Ponto 4. da Agenda associado com
a Abertura de Procedimento sob a forma de ajuste direto conducente à aquisição de
serviços de ROC, em consonância com a Proposta 259/JFPN/2020 do Executivo. ---------------Início Vídeo: 36:55 ----------------------------------------------------------------------------------------Após a apresentação da Proposta efetuada pelo Vogal Tesoureiro Paulo Calisto, usaram da
palavra para comentários e questões os Eleitos Francisco Bento e Tiago Gonçalo do PSD, bem
como, o Senhor Presidente da Junta para clarificar uma das questões levantadas, associada
com o facto do contrato da prestação de serviços da ROC extravasar o período do mandato
do atual Executivo. Finda a análise o Presidente da Mesa submeteu o documento “Abertura
de Procedimento sob a forma de ajuste direto conducente à aquisição de serviços de ROC “
à votação tendo o mesmo sido Aprovado por Maioria com 7 votos a favor do PS e PCP, e 6
abstenções do PSD e CDS-PP. ---------------------------------------------------------------------------------Fim Vídeo: 51:00 -------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa passou à discussão do último ponto da Agenda, 5. Constituição da
Comissão Social de Freguesia do Parque das Nações - Homologação do Projeto de
Regulamento Interno consubstanciado na Proposta 267/JFPN/2020 do Executivo.-------------Início Vídeo 51:15

-----------------------------------------------------------------------------------------

A proposta de Regulamento Interno foi apresentada pelo Presidente da Junta, tendo depois a
mesma vindo a ser comentada pelo Eleitos Alexandre Marvão do PCP, Francisco Bento do PSD,
Margarida Vasconcelos do PS, Carlos Ardisson da Nossa Lisboa/CDS-PP e João Pedro Correia
do PS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da discussão havida resultou que, antes de o Regulamento ser colocado em Consulta Pública,
a Junta de Freguesia alterará o seu Ponto 7. para contemplar a inclusão de um representante
da Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------Submetido à votação, a Constituição da Comissão Social de Freguesia do Parque das Nações
- Homologação do Projeto de Regulamento Interno foi Aprovada por Unanimidade. --------O PCP irá apresentar Declaração de Voto. -----------------------------------------------------------------Fim Vídeo: 01:21:00
O Presidente da Mesa, antes de passar à leitura da Ata, deu ainda a palavra ao líder de bancada
da Nossa Lisboa/CDS-PP Carlos Ardisson, para esclarecimento sobre o encaminhamento de
uma carta da Junta relativa ao exercício do direito de oposição, que não tinha sido rececionada
por aquela bancada. ---------------------------------------------------------------------------------------------Concluído que foi o último Ponto da Agenda, o Presidente da Assembleia solicitou à
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1ª Secretária da Mesa a leitura da “Ata em Minuta” desta 2ª reunião da Sessão 50, para
submissão à Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------Início Vídeo 01:24:00

-------------------------------------------------------------------------------------

Leitura e votação da “Ata em Minuta”, a qual, foi aprovada por Unanimidade. -----------------Fim Vídeo: 01:28:00 --------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar o Presidente da Mesa deu por encerrada a 2ª Reunião da
Sessão 50 da Assembleia de Freguesia, iniciada a 28 de dezembro. --------------------------------A presente Ata foi aprovada na Sessão nº 52 da Assembleia Ordinária de Freguesia realizada
a 28 de abril de 2021, por unanimidade dos presentes na Sessão 50 – 2ª reunião de 29 de
dezembro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexos:
1. Edital Convocatória; ------------------------------------------------------------------------------------2. Ata em Minuta da 2ª reunião desta Sessão 50; -------------------------------------------------3. Declarações de voto; ----------------------------------------------------------------------------------4. Edital Deliberações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lisboa, 28 de abril de 2021, -------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente,

____________________________
Paulo Jorge Gonçalves de Andrade

A 1ª Secretária

O 2º Secretário

__________________________________

_______________________

Maria Margarida Vinhas Serra Vasconcelos

Francisco Luís Ferreira Bento
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EDITAL
CONVOCATÓRIA
Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, Presidente da Assembleia de
Freguesia do Parque das Nações, Concelho de Lisboa:
Em cumprimento do disposto no artº.11º da Lei 75/2013 de 12 de
setembro e do n.º1 do art.º 28º do Regimento da Assembleia de
Freguesia, CONVOCO a Assembleia desta Freguesia para a segunda
reunião da Sessão Ordinária iniciada a 28 de dezembro, para hoje,
29 de dezembro, pelas 21H00, por videoconferência, tendo como
Ordem de Trabalhos a apreciação/votação dos pontos 3 a 5 da
Agenda que foi publicada com o Edital desta Sessão Ordinária.
Para constar, se publica o presente Edital.
Lisboa, 29 de dezembro de 2020

O Presidente da Assembleia de Freguesia

________________________________
(Paulo Jorge Gonçalves de Andrade)
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Ata em Minuta nº 50 – 2ª Reunião
Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de 2020, pelas 21:00 horas, reuniu em
2ª Reunião, a Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Parque das Nações iniciada a
vinte e oito de dezembro. A reunião teve lugar por videoconferência, devido às restrições
associadas à pandemia Covid_19, com a Ordem de Trabalhos segundo o Edital da
Convocatória.
Antes de se iniciarem os trabalhos, o Presidente confirmou a existência de quórum,
verificando as participações na sessão de videoconferência, tendo-se registado os seguintes
membros eleitos.
PS: Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, João Pedro da Silva Correia, Maria Margarida Vinhas
Serra Vasconcelos, José da Silva Fernandes em substituição de Manuel Tito Morais de
Oliveira, Bernardo Diogo Gonçalves de Oliveira Pereira Narciso e Júlio Fernando de
Albuquerque Fernandes.
Nossa Lisboa: Carlos Francisco Almeida Ardisson Domingos, José Paulo Almeida Teles
Baltazar, Denise Isabel Ruiz Filipe e Francisco Maria de Oliveira Serra Goulão Galante.
PSD: Francisco Luís Ferreira Bento em substituição de António Luís Pereira Romano de
Castro e Tiago Filipe Rodrigues Gonçalo em substituição João Mário Amaral Mourato Grave.
PCP: Alexandre Miguel Quítalo Marvão em substituição de Paulo Jorge Silva Pereira Alves
A Assembleia foi presidida pelo Presidente Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, coadjuvado
pela Maria Margarida Vinhas Serra Vasconcelos com a função de 1ª Secretária face à
ausência do 1º Secretário António Luís Pereira Romano de Castro, e por Francisco Luís
Ferreira Bento cooptado da Assembleia para a função de 2º Secretário.

Deliberações:
(POD)
1. Proposta 290/JFPN/2020: Aprovação dos Instrumentos Previsionais para o ano
económico de 2021;
Aprovada por Maioria com 6 votos a favor do PS, 2 abstenções do PSD e 5 votos
contra do CDS-PP e PCP.
Nota: PCP e PSD irão apresentar Declaração de Voto.
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2. Proposta 259/JFPN/2020: Abertura de procedimento sob a forma de ajuste direto
conducente à aquisição de serviços de ROC;
Aprovada por Maioria com 7 votos a favor do PS e PCP, e 6 abstenções do PSD e
CDS-PP.
3. Proposta 267/JFPN/2020: Constituição da Comissão Social de Freguesia do Parque
das Nações - Homologação do Projeto de Regulamento Interno;
Aprovada por Unanimidade.
Notas:
- O Ponto 7. do Regulamento vai ser alterado para contemplar a inclusão
de um representante da Assembleia de Freguesia.
- PCP irá apresentar Declaração de Voto.
Após a leitura da Ata em minuta da 2ª reunião da Sessão Ordinária iniciada a 28 de
dezembro, foi a mesma posta à votação tendo sido aprovada por unanimidade.
Esta Ata em minuta vai ser por mim assinada, bem como, pelos respetivos Secretários.
Lisboa, 29 de dezembro de 2020.

O Presidente,

____________________________
Paulo Jorge Gonçalves de Andrade

A 1ª Secretária

O 2º Secretário

________________________________

_______________________

Maria Margarida Vinhas Serra Vasconcelos

Francisco Luís Ferreira Bento
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Declaração de voto
Constituição da Comissão Social da Freguesia

O PCP votou a favor da constituição da Comissão Social da Freguesia, na versão corrigida do
Regulamento Interno da Comissão Social da Freguesia, no artigo 7.º - Composição, com a
inclusão de um representante da Assembleia de Freguesia.
Relembramos que na primeira AF deste mandato o PCP submeteu ao plenário uma proposta
para a criação de um conselho consultivo, que com abrangência idêntica, foi chumbada com os
votos contra do PS e do PSD. É com agrado que vemos o Executivo e o PS a retroceder na sua
posição, mas com desagrado ter demorado três anos a reconhecer e a assumir a necessidade da
constituição desta Comissão.
Não obstante a correção à proposta de regulamento inicialmente submetida, correção essa
incluída por insistência do PCP, consideramos que ao não incluir um representante de cada
força politica presente na AF, proposta inicial do PCP, fica demonstrada, por parte do
Executivo da Freguesia, a falta de reconhecimento e relevância que demonstra ter pelos
membros da AF e no próprio Órgão, quanto as suas funções na gestão da Freguesia.
Está é uma visão redutora da importância e competências da AF e dos seus membros, que
repudiamos.

O eleito pelo PCP na Assembleia de Freguesia do Parque das Nações

Alexandre Marvão

Declaração de voto
Documentos previsionais para 2021

O PCP votou contra:
•

As grandes Opções do Plano;

•

O Orçamento e

•

As PPI e PPA para 2021

porque os documentos apresentados, são na generalidade uma simples cópia dos documentos
referentes a 2020, mais uma vez não identificando, com rigor, os problemas que a Junta de
Freguesia do Parque das Nações considera fundamentais resolver em 2021.
O PCP considera que a Junta de Freguesia devia ter identificado, a partir dos diversos
problemas que a freguesia tem, aqueles em que iria empenhar os seus esforços e
financiamentos, no sentido os resolver.
Recordamos estar numa freguesia com diversos e graves problemas, que perante o período
atípico que atravessamos, com a pandemia de Covid, se agravam e desmultiplicam em novos
desafios e ainda com problemas que podem não se fazer denotar tão claramente neste período
mas que em nada se alteraram ou desagravaram realmente: do trânsito caótico ao
estacionamento; das deficientes condições dos estabelecimentos de ensino público, à falta de
equipamentos estruturantes como o Centro de Saúde e Escolas Públicas; dos problemas de
reabilitação dos prédios e espaços públicos dos bairros municipais da Quinta das Laranjeiras e
Casal dos Machados à degradação da Vila Gouveia; da necessária manutenção e nalguns casos
reabilitação dos espaços verdes, à organização do espaço público; ao sempre necessário apoio
ao movimento associativo local.
Assim é incompreensível que a Junta de Freguesia se limite a uma cópia integral da base dos
documentos previsionais do ano anterior, sem cuidar de identificar os problemas com que a
população se debate e, sobretudo, sem que aponte soluções e se comprometa com ações e
financiamentos para os resolver.

O eleito pelo PCP na Assembleia de Freguesia do Parque das Nações

Alexandre Marvão
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EDITAL
DELIBERAÇÕES
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 art.º 56 da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e art.º 18, alínea p) do Regimento da Assembleia de
Freguesia, que na segunda reunião da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do
Parque das Nações, realizada por videoconferência no dia 29 de dezembro de 2020, pelas
21H00, foram aprovadas, para vigorar com eficácia externa, as seguintes deliberações:

•

Proposta 290/JFPN/2020: Instrumentos Previsionais para o ano económico de
2021;
Aprovada por Maioria

•

Proposta 259/JFPN/2020: Abertura de procedimento sob a forma de ajuste direto
conducente à aquisição de serviços de ROC;
Aprovada por Maioria

•

Proposta 267/JFPN/2020: Constituição da Comissão Social de Freguesia do
Parque das Nações - Homologação do Projeto de Regulamento Interno;
Aprovada por Unanimidade.

Para constar, se publica o presente Edital.
Lisboa, 30 de dezembro de 2020
O Presidente da Assembleia de Freguesia

_________________________________
(Paulo Jorge Gonçalves de Andrade)

