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Assembleia de Freguesia 

EDITAL 01/2019 

Eu, Sara Barros Queiroz Amâncio, Presidente da Assembleia de Freguesia de Santo António, do 
Município de Lisboa, nos termos e para os efeitos dos artigos 11º e 14º /1 b) da Lei Nº 75/2013, de 
12 de Setembro, venho pelo presente Edital convocar a Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia 
de Santo António que se realizará no próximo dia 23 de Abril, pelas 20h30, no Museu de História 
Natural e da Ciência (MUHNAC), R. Escola Politécnica, sala Vandelli, (av. das palmeiras) com a seguinte 
Ordem do Dia: 

Ponto 1. – Apresentação, análise e votação da proposta nº ___/2019 - contas do ano de 2018; 
Ponto 2. - Análise, discussão e deliberação da proposta nº   ___/2019, introdução de uma Adenda ao 
Protocolo de colaboração entre a Freguesia de Santo António  e a Fábrica da Igreja Paroquial de São 
Mamede;  
Ponto 3. - Análise, discussão e deliberação da proposta nº ___/2019, celebração entre a Freguesia de 
Santo Antóio e o Município de Lisboa de um Contrato de Delegação de Competências para promoção 
e desenvolvimento de programas plurianuais visando a melhor coesão social, a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis; 
Ponto 4. - Apreciação, discussão e deliberação sobre Proposta nº 424-A/019, referente à autorização 
genérica para a assunção de encargos plurianuais por parte da Freguesia de Santo António, através 
de deliberação da Junta de Freguesia de Santo António (Lisboa); 
Ponto 5. - Análise, discussão e deliberação da proposta nº ___/2019, - celebração de Protocolo com 
os Serviços Sociais do Município de Lisboa no âmbito da Medicina no Trabalho e Higiene e 
Segurança no Trabalho; 
Ponto 6. - Apreciação e discussão do Relatório de Avaliação do Estatuto do Direito de Oposição, 
exercício de 2018;  
Ponto 7. - Informação financeira trimestral (1º trimestre 2019); 
Ponto 8. - Comunicação trimestral do Presidente  
 

Mais se informa que no início da referida Sessão haverá um período dedicado à 

intervenção do público. 

Lisboa, 12 de abril 2019                     A Presidente da Assembleia de Freguesia            

                                                                       (Sara Barros Queiroz Amâncio) 
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