
 
 

EDITAL 
 

 
 

LUÍS MANUEL DA COSTA ALVES, Presidente da Assembleia de Freguesia da 

União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, Concelho de Odivelas, 

em cumprimento do disposto no artigo 56º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, torna público 

que em reunião de 23 de Abril de 2018, 3ª Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia 

tomou as seguintes deliberações: 

Período antes da ordem do dia: 

1. Aprovada uma moção intitulada “Por uma rede de metro que sirva a população da 
área metropolitana de Lisboa”; 

2. Aprovado um voto de pesar – “Pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson 
Pedro Gomes”; 

3. Aprovada uma moção intitulada “Saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio”; 

4. Aprovado um voto de protesto – “Contra a perseguição judicial por razões políticas 
de membros da Generalitat da Catalunha”; 

5. Rejeitada uma moção intitulada “Saudação ao 27 de Março – Dia Mundial do 
Teatro”; 

6. Rejeitada uma moção intitulada “Por uma freguesia com circos sem animais”; 

7. Aprovada uma moção intitulada “Saudação ao 21 de Março – Dia Internacional 
Contra a Discriminação Racial”; 

8. Rejeitada uma moção intitulada “Plano de Desenvolvimento Operacional da Rede 
de Metropolitano de Lisboa”; 

9. Aprovada uma moção intitulada “Sessão Solene – Aniversário da Vila da Póvoa de 
Santo Adrião”; 

10. Aprovada uma moção intitulada “25 de Abril”; 

11. Aprovado um voto de congratulação – “Nelson Évora”; 

12. Rejeitada uma moção intitulada “44º Aniversário da Revolução de Abril”; 

13. Aprovada uma moção intitulada “Pela reposição das freguesias – Por uma 
verdadeira reforma administrativa”; 

14. Aprovada uma moção intitulada “Sobre transferência de competências”. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Período da Ordem do Dia: 
 

1. Aprovação por unanimidade do Regimento da Assembleia de Freguesia da União 
de Freguesias da Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto; 

2. Aprovação por maioria dos Documentos de Prestação de Contas da Junta da 
União das Freguesias, relativos ao ano 2017; 

3. Aprovação por maioria da 1ª Revisão Orçamental e da 1ª Revisão do PPI – Plano 
Plurianual de Investimentos de 2018; 

4. Aprovação por maioria da Proposta n.º 3/Presidente/2018 para autorização 
genérica para a celebração de protocolos/contratos-programa com entidades 
públicas, privadas ou cooperativas. 

 

Para constar se publica este e idênticos EDITAIS, que vão ser afixados nos lugares 

públicos. 

 

Póvoa de Santo Adrião, 23 de Abril de 2018. 
 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia, 
 

 
(LUÍS COSTA ALVES) 


