ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

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 Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Parque das Nações,
realizada no dia 17 de dezembro de 2018, pelas 21H00, nas instalações da Escola EBI Vasco
da Gama, em Lisboa, sita na Rua da Ilha dos Amores - Parque das Nações, foram aprovadas,
para vigorar com eficácia externa, as seguintes deliberações:
•

Proposta para inclusão de um novo ponto na Ordem de Trabalhos do Período da Ordem do
Dia (POD), para ser apreciada e votada a Proposta 502/2018 da JFPN - Adenda aos
Contratos de Delegação de Competências entre o Município e a Junta de Freguesia.
Aprovada por unanimidade. Foi adicionado o Ponto 8. à Ordem de Trabalhos.

•

Recomendação - Doc. 76/AFPN 42 - «Mobilidade e Segurança Rodoviária»
Aprovada por unanimidade

•

Recomendação - Doc. 77/AFPN 42 - «Pilaretes caídos/danificados»
Aprovada por maioria

•

Saudação - Doc. 81/AFPN 42 - «43 anos do 25 de novembro de 1975»
Aprovada por maioria

•

Proposta - Doc. 82/AFPN 42 - «Funcionamento da Assembleia de Freguesia»
A Proposta veio a ser votada por pontos, tendo sido aprovados os seguintes:
1. Criação de página por partido no site da Junta – Aprovado por maioria;
3. Relatório quinzenal do estado das perguntas ao Executivo – Aprovado por maioria;
4. Minutas das Atas disponibilizadas em 15 dias – Aprovado por unanimidade;
5. Rotação do local das Assembleias de Freguesia - Aprovado por unanimidade;
7. Informação atempada da JF aos Membros da AF de iniciativas - Aprovado por maioria;
8. Informação atempada da JF aos Membros da AF de eventuais perturbações que
possam vir a ocorrer na Freguesia. - Aprovado por maioria;

•

Proposta - JFPN nº 448/2018 - Permissão genérica para a celebração de contratos com
projeção de compromissos plurianuais.
Aprovada por maioria

•

Proposta - JFPN nº 459/2018 – Instrumentos Previsionais para o Ano económico 2019 Grandes Opções do Plano, Orçamento para o ano económico de 2019, Plano Plurianual de
Investimento, Plano Plurianual de Atividades e Mapa de Pessoal.
Aprovada por maioria

•

Proposta - JFPN nº 460/2018 – Autorização para aceitação da doação do espólio
fotográfico de Bruno Portela.
Aprovada por unanimidade

•

Proposta – JFPN nº 502/2018 - Adenda ao contrato de delegação de competências entre
o Município de Lisboa e a Freguesia do Parque das Nações.
Aprovada por unanimidade

Para constar, se publica o presente Edital.

Lisboa, 18 de dezembro de 2018
O Presidente da Assembleia de Freguesia

_________________________________
(Paulo Jorge Gonçalves de Andrade)

