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------------------------------------- MANDATO 2013-2017 -------------------------------------- 

-------------------------------- DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA ----------------------------- 

--------------------------------- ATA NÚMERO VINTE E UM -------------------------------- 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas vinte horas, 

reuniu a Assembleia de Freguesia da Penha de França, na sua Sede, sita na Rua Morais 

Soares, nº32, em Sessão Ordinária, sob a presidência de Maria Luísa Rodrigues das 

Neves Vicente Mendes, coadjuvada pelo Primeiro Secretário, Nuno José Simões 

Carvalho, e pelo Segundo Secretário, Manuel dos Santos Ferreira. -------------------------- 

Assinaram a Lista de Presenças, para além dos mencionados, os seguintes Deputados 

da Assembleia de Freguesia: Celeste Júlia Ferreira Alves, António Neira Nunes, Carlos 

Alberto Amorim Rodrigues, João Carlos Ventura Ramos, Teresa de Jesus dos Santos 

Ferreira Nande, Afonso Miguel Silveira Machado Pereira Costa, Carla Marina de Jesus 

Ferreira, Maria de Lurdes Dionísio Duarte Borges, Maria Teresa Henriques Feira 

Ricardo de Almeida, Carlos Alberto Marques Tibúrcio, Pedro Filipe Soares Coelho de 

Júdice Samora, Bruno Miguel da Silva Estrelo Futre, Norberto Duarte Gonçalves Corga 

e Luís Manuel Dias da Silva Costa Matias. ------------------------------------------------------ 

Constatada a existência de quórum, a Presidente da Assembleia de Freguesia 

declarou aberta a reunião. -------------------------------------------------------------------------- 

A pedido da Senhora Presidente da Junta de Freguesia, o décimo terceiro Ponto da 

Ordem de Trabalhos, “Proposta nº13/2016 – Ratificação do Protocolo celebrado entre 

a Junta de Freguesia e o Comando Distrital de Lisboa da Polícia de Segurança 

Pública” foi retirado da discussão. ---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------ PONTO NÚMERO UM -------------------------------------- 

------------------------------------ Intervenção do Público -------------------------------------- 

Foi dada a palavra aos seguintes fregueses que se inscreveram para intervir: ----------- 

- Senhor Paulo Teixeira, morador na Rua General Themudo Barata, que falou sobre 

o estacionamento na Freguesia; ------------------------------------------------------------------- 

- Senhor Jorge Neves, morador na Rua da Penha de França, que falou sobre a Vila 

do Rosário, sobre a Piscina da Penha de França, sobre a limpeza noturna dos esgotos, 

sobre um prédio devoluto na Rua da Penha de França (Rua do Caminho da Penha de 
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França), sobre o estacionamento na Freguesia, sobre as lavagens das ruas e sobre Ações 

de Formação da Proteção Civil dirigidas aos Voluntários; ------------------------------------ 

Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Ana Sofia Dias, que 

deu resposta às questões colocadas. --------------------------------------------------------------- 

----------------------------------- PONTO NÚMERO DOIS ------------------------------------ 

------------------------------------- Ata Número Dezanove -------------------------------------- 

Foi colocada à votação a mencionada Ata: --------------------------------------------------- 

- Ata número Dezanove, da Nona Sessão Ordinária, de 22 de dezembro de 2016 - 

Aprovada por Unanimidade; ---------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------- PONTO NÚMERO TRÊS ------------------------------------ 

-------------------------------- Período Antes da Ordem do Dia ------------------------------- 

Foram apresentados, neste período, um Voto de Pesar, um Voto de Louvor e duas 

Saudações. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Voto de Pesar, apresentado pelo MAPES: ------------------------------------------------- 

“Faleceu no passado dia 8 de março de 2016, aos 62 anos, António José de Melo 

Lourenço, (1953-2016). ---------------------------------------------------------------------------- 

Viveu toda a vida na freguesia da Penha de França pela qual nutria um enorme 

carinho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trabalhador dedicado e reconhecido no serviço informativo e na tesouraria da 

Segurança Social, no Areeiro, onde atendeu milhares de munícipes. ------------------------ 

Desempenhou empenhadamente, ao longo de anos, o cargo de Vice-Presidente do 

Grupo Desportivo da Penha e foi um dos coordenadores da prova de Atletismo que a 

coletividade organizava durante vários anos. --------------------------------------------------- 

Foi um dos membros ativos do movimento independente, Mais Penha e São João 

(MAPES), às Eleições Autárquicas de 2013. ---------------------------------------------------- 

O eleito do MAPES propõe que na Assembleia de Freguesia da Penha de França na 

sua reunião de 29 de abril: ------------------------------------------------------------------------ 

1) Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de António de Melo Lourenço 

guardando um minuto de silêncio em sua memória; ----------------------------------- 

2) Remeter o presente voto de pesar à sua família.” -------------------------------------- 

- Aprovado por Unanimidade, seguido de um minuto de silêncio------------------------ 
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- Voto de Louvor, “Protocolo CML – Combate ao Desperdício Alimentar”, 

apresentado pelo CDS/PP, com as devidas alterações propostas e aceites: ----------------- 

“O CDS-PP reconhece a enorme importância do desenvolvimento de programas de 

combate ao desperdício alimentar na Freguesia de Penha de França. --------------------- 

Cientes da pobreza encapotada, é com agrado que recebemos a notícia da 

assinatura de protocolo entre a Junta de Freguesia e o Comissariado Municipal de 

Combate ao Desperdício Alimentar, criado pela Câmara Municipal de Lisboa. ---------- 

É justo reconhecer o contributo que este Comissariado Municipal tem dado para 

reduzir o desperdício alimentar em Lisboa, em particular pela implementação que esta 

nova política pública tem de impacto social, económico e ambiental. ----------------------- 

Foi aprovado por unanimidade pela Assembleia da República, na sequência de uma 

iniciativa do Partido Ecologista Os Verdes, que 2016 é o "Ano Nacional do Combate 

ao Desperdício Alimentar". ------------------------------------------------------------------------ 

É positivo que todos os partidos políticos reconheçam a importância desta nova 

política pública que visa também uma Cidade, um País e um Mundo melhor e mais 

sustentável. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta realidade passa-se na nossa freguesia, na freguesia de Penha de França, daí a 

importância do compromisso que a Junta de Freguesia assumiu de não cruzar os 

braços e fingir que este problema não existe. --------------------------------------------------- 

Embora ainda exista um longo trabalho a desenvolver, designadamente no papel 

facilitador de meios que a Junta de Freguesia deve assumir, importa ainda destacar o 

relevante papel das comunidades religiosas e das várias organizações da sociedade 

civil que, através dos seus voluntários, conseguem cumprir funções sociais para as 

quais o Estado Central não tem vocação nem capacidade. Estes voluntários são a alma 

destes projetos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, o membro do CDS-PP propõe que a Assembleia de Freguesia da 

Penha de França reunida em sessão ordinária a 29 de abril de 2016 aprove um voto de 

louvor à Junta de Freguesia da Penha de França pelo trabalho já efetuado e pela 

assinatura deste protocolo, que visa a cooperação e articulação em rede no combate ao 

desperdício alimentar.” ----------------------------------------------------------------------------- 
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Aprovado por Maioria – Votos a favor: PS, PSD e CDS/PP – Votos contra: PCP e 

BE – Abstenção: MAPES; ------------------------------------------------------------------------ 

- Declaração de Voto dos eleitos do PCP: --------------------------------------------------- 

“Os eleitos do Partido Comunista Português nutrem o maior respeito por todos os 

que tentam, com o seu trabalho voluntário, minimizar os efeitos da fome e a miséria, 

bem como pelo papel da Junta de Freguesia da Penha de França no desenvolvimento 

do Programa de Combate ao Desperdício Alimentar em todas as suas vertentes, mas, 

em consciência, não podemos acompanhar este voto. ----------------------------------------- 

Desde logo por ter sido apresentado por um membro de um dos partidos da 

coligação que desgovernou o país nos últimos 4 anos e principal responsável pelo 

empobrecimento e pela miséria em que vivem milhões de portugueses, na sua grande 

maioria, crianças e jovens. ------------------------------------------------------------------------- 

Segundo o INE, a pobreza aumentou 20% entre 2012 e 2013 (mais 455 mil pessoas 

atiradas para a pobreza). Em 2013 a pobreza atingia 2 milhões e 700 mil portugueses 

(1 em cada 4 e na população de crianças e jovens 1 em cada 3). ---------------------------- 

Fazem o mal e a caramunha! ------------------------------------------------------------------ 

Depois, pela tentativa de desresponsabilização do Estado afirmando que este não 

tem “nem vocação, nem capacidade para cumprir este tipo de funções sociais”. Se as 

funções sociais do Estado fossem assumidas plenamente, não havia lugar a votos 

assistencialistas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Medidas ou programas de emergência social constituem ajudas pontuais que não 

pomos em causa, mas que têm de ser encaradas como provisórias e sem perder de vista 

o objetivo essencial – contribuir para que as pessoas se libertem da sua situação de 

vulnerabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------- 

É necessário e urgente que se ataquem as causas – o desemprego, os baixos 

salários, a precariedade, as pensões e as reformas miseráveis. ------------------------------ 

É necessário e urgente que as autarquias locais lutem por uma melhor distribuição 

da riqueza que acabe com a fome e com a miséria.” ------------------------------------------- 

- Saudação nº1 – “Saudação ao 42º Aniversário do 25 de Abril e ao 40º 

Aniversário da Constituição da República Portuguesa” – apresentada pelo PCP: ------- 
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“Os eleitos do Partido Comunista Português propões que a Assembleia de Freguesia 

da Penha de França, na sua reunião de 29 de Abril de 2016, delibere: --------------------- 

Saudar o 42º Aniversário da Revolução de Abril. ------------------------------------------- 

Revolução que inaugurou o tempo dos direitos na vida de um povo que nunca os 

havia conhecido, mas tanto sentia a sua falta. -------------------------------------------------- 

Revolução que derrubou o fascismo e originou mudanças profundas na sociedade - o 

fim da guerra colonial; a democracia política e os partidos políticos; a liquidação do 

capital monopolista; as nacionalizações e a reforma agrária; o poder local 

democrático; as liberdades e garantias, incluindo a liberdade sindical e o direito à 

greve; os direitos das mulheres; os direitos da juventude; os direitos sociais e a 

soberania nacional. --------------------------------------------------------------------------------- 

Saudar a Constituição da República Portuguesa que tem a marca da luta dos 

trabalhadores e do povo português, que projeta nos dias de hoje os valores da 

liberdade, da democracia, da justiça social, da paz e da soberania, o que faz dela 

própria uma das conquistas fundamentais da Revolução de Abril. -------------------------- 

Saudar todos os homens e mulheres que, com a coragem e a determinação de quem 

enfrentou prisões, torturas e mesmo a morte, resistiram para libertar Portugal das 

garras do fascismo. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Saudar os militares de Abril pela operação desencadeada, garantindo dessa forma 

a vitória de todos os portugueses sobre a opressão e a ditadura. ---------------------------- 

Saudar os trabalhadores e o povo que, com a sua luta e determinação continuarão a 

defender Abril, por um Portugal com futuro. ---------------------------------------------------- 

Viva o 25 de Abril! ------------------------------------------------------------------------------ 

Viva a Constituição da República Portuguesa!” -------------------------------------------- 

- Aprovada por Maioria – Votos a favor: PS, PSD, PCP, BE e MAPES – Abstenção:  

CDS/PP. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Saudação nº2 – “Saudação ao 1º de Maio – Dia Internacional dos 

Trabalhadores”, apresentada pelo PCP: --------------------------------------------------------- 

“Há 130 anos, centenas de milhares de operários de Chicago, conscientes da 

necessidade de humanização no mundo do trabalho, iniciaram uma luta histórica: a 

greve geral pela jornada de oito horas de trabalho diário. A violenta repressão 
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associada à justeza da reivindicação e os seus reflexos a nível internacional determinou 

a declaração do dia 1 de Maio como o dia Internacional dos Trabalhadores. Desde 

então, o movimento operário e sindical internacional reforçou a sua organização, 

alargou e envolveu na ação uma sociedade sedenta de justiça social, de paz, de 

liberdade, de democracia e de igualdade. Lançou, assim, pontes para o futuro, 

assumindo um papel central e determinante para os nossos dias. --------------------------- 

Desde então as lutas dos trabalhadores e da organização do movimento sindical, 

nacional e internacional, têm contribuído decisivamente para um objetivo comum: a 

defesa da dignidade das mulheres e dos homens trabalhadores. ----------------------------- 

É preciso combater a precariedade, sinónimo de baixos salários, horários incertos, 

falta de direitos e garantias, essa instabilidade permanente, que compromete o futuro 

de todos, mas sobretudo o dos jovens e o desenvolvimento do nosso país. ------------------ 

Urge mobilizar os trabalhadores e populações em torno das suas justas 

reivindicações, nomeadamente na defesa do emprego com direitos, no direito de 

contratação coletiva, pelo aumento dos salários e de outros direitos, pelas 35 horas de 

trabalho semanal, por serviços públicos de qualidade e pela melhoria das obrigações 

do Estado na Saúde, no Ensino e na Segurança Social. --------------------------------------- 

Os eleitos do Partido Comunista Português propõem que a Assembleia de Freguesia 

da Penha de França, na sua reunião de 29 de Abril de 2016, delibere: --------------------- 

1. Saudar os trabalhadores portugueses e manifestar solidariedade com a luta por 

eles desenvolvida; ----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Apelar à mobilização da população, dos trabalhadores e da juventude de Lisboa 

para que transformem a manifestação da CGTP-IN no dia 1º de Maio numa ação de 

exigência pela mudança de que o país precisa e pela afirmação de um Portugal de 

progresso, livre e soberano ao serviço do seu povo; ------------------------------------------- 

3. Enviar esta saudação para: CGTP – IN, UGT, STML, STAL” ----------------------- 

- Aprovada por Maioria – Votos a favor: PS, PSD, PCP, BE e MAPES – Votos 

contra: CDS/PP. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------- PONTO NÚMERO QUATRO --------------------------------- 

- Informação Escrita e Financeira da Junta de Freguesia – 1º Trimestre de 2016; - 
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O documento foi discutido e analisado por todas as Forças Políticas, com pedidos de 

esclarecimento feitos ao Executivo da Junta. ---------------------------------------------------- 

--------------------------------- PONTO NÚMERO CINCO ----------------------------------- 

- Proposta nº24/2016 – Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações 

Patrimoniais, e apreciação dos Documentos de Prestação de Contas do ano de 2015; - 

Os documentos foram discutidos e analisados por todas as Forças Políticas, com 

pedidos de esclarecimento feitos ao Executivo da Junta. -------------------------------------- 

- Documento de Prestação de Contas do ano de 2015 - Aprovado por Maioria – 

Votos a favor: PS e BE – Votos contra: MAPES – Abstenção: PSD, PCP e CDS/PP. --- 

- Declaração de Voto do eleito do MAPES: “Como ser ético e coerente, neste 

mandato o MAPES sempre votou contra as contas apresentadas por este Executivo, 

portanto irei manter, até ao final do mandato, esta minha coerência.” --------------------- 

------------------------------------ PONTO NÚMERO SEIS ------------------------------------ 

- Proposta nº25/2016 - 1ª Revisão ao Orçamento e às Opções do Plano para de 

2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os documentos foram discutidos e analisados por todas as Forças Políticas, com 

pedidos de esclarecimento feitos ao Executivo da Junta. -------------------------------------- 

- 1ª Revisão ao Orçamento e às Opções do Plano para de 2016 – Aprovada por 

Maioria – Votos a favor: PS e BE – Abstenção: PSD, PCP, CDS/PP e MAPES; --------- 

----------------------------------- PONTO NÚMERO SETE ------------------------------------ 

- Proposta nº18/2016 – Ratificação do Protocolo de Colaboração celebrado entre a 

Junta de Freguesia e o Centro Social e Paroquial da Penha de França; ----------------- 

O documento foi apresentado pela Junta de Freguesia e foi Aprovado por 

Unanimidade; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------- PONTO NÚMERO OITO ------------------------------------ 

- Proposta nº19/2016 – Ratificação do Protocolo de Colaboração celebrado entre a 

Freguesia da Penha de França e a Associação da Penha de França; --------------------- 

O documento foi apresentado pela Junta de Freguesia e foi Aprovado por 

Unanimidade; --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------- PONTO NÚMERO NOVE ------------------------------------ 

- Proposta nº26/2016 – Informação sobre compromissos plurianuais assumidos ao 

abrigo da Proposta nº129/2015, aprovada em Assembleia de Freguesia em 22 de 

dezembro de 2016; ---------------------------------------------------------------------------------- 

O documento foi apresentado pela Junta de Freguesia e foi Aprovado por 

Unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------ PONTO NÚMERO DEZ ------------------------------------ 

- Regulamento da Comissão de Bem-Estar Animal da Freguesia da Penha de 

França; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O documento foi apresentado pela Junta de Freguesia e foi Aprovado por 

Unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------ PONTO NÚMERO ONZE ---------------------------------- 

- Proposta nº12/2016 – Ratificação do Protocolo celebrado entre a Freguesia da 

Penha de França e o Movimento para a Esterilização de Gatos Errantes e 

Assilvestrados de Lisboa; -------------------------------------------------------------------------- 

O documento foi apresentado pela Junta de Freguesia e foi Aprovado por 

Unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------- PONTO NÚMERO DOZE ----------------------------------- 

- Proposta nº20/2016 – Ratificação do Protocolo de Cooperação celebrado entre a 

Freguesia da Penha de França e o Modatex – Centro de Formação Profissional da 

Industria Têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifícios; ------------------------------------------- 

O documento foi apresentado pela Junta de Freguesia e foi Aprovado por 

Unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------- PONTO NÚMERO TREZE --------------------------------- 

- Proposta nº13/2016 – Ratificação do Protocolo celebrado entre a Junta de 

Freguesia e o Comando Distrital de Lisboa da Polícia de Segurança Pública; ---------- 

Retirado da Ordem de Trabalhos a pedido da Senhora Presidente da Junta. ------------ 

----------------------------------- PONTO NÚMERO CATORZE ----------------------------- 

- Proposta nº21/2016 – Alteração do Contrato de Comodato celebrado entre a 

Freguesia da Penha de França e a Re-food 4 Good – Associação (IPSS); --------------- 
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O documento foi apresentado pela Junta de Freguesia e foi Aprovado por 

Unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções, deu por 

encerrada a Reunião pelas vinte e três horas e cinquenta e sete minutos, da qual se 

lavrou a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por mim, 

funcionário desta Autarquia, pela Presidente e pelo Primeiro Secretário da Mesa da 

Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

O Funcionário da Junta de Freguesia 

 

Alexandre Ribeiro 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia 

 

 

Maria Luísa Vicente Mendes 

 

O Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia 

 

 

Nuno José Simões Carvalho 

 


