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

MANDATO 2017-2021
DÉCIMA QUARTA
SESSÃO ORDINÁRIA
ATA EM MINUTA Nº21

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

Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas vinte horas e
quinze minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Penha de França, por
videoconferência, em Sessão Ordinária, sob a presidência de Maria Luísa Rodrigues das
Neves Vicente Mendes, coadjuvada pelo Primeiro Secretário, Nuno José Simões
Carvalho, e pela Segunda Secretária em exercício, Elsa Maria Noura do Sacramento. --Estiveram presentes, para além dos já mencionados, os seguintes Membros da
Assembleia de Freguesia: -------------------------------------------------------------------------Pelo Partido Socialista: ----------------------------------------------------------------------José de Carvalho Ferreira, Maria Luiza Correia Valente, Paulo Manuel da Costa
Amaral Prazeres Pais, Dina Esmeralda Gomes do Monte, Filipe Daniel Batista da
Cunha e Rui Rodrigues Branco; ----------------------------------------------------------------Pelo Partido Social Democrata: ------------------------------------------------------------Afonso Miguel Silveira Machado Pereira Costa, Maria de Lourdes Dionísio Duarte
Borges e Jorge Manuel Fernandes Duarte das Neves; ---------------------------------------Pelo Partido Comunista Português: ------------------------------------------------------Daniel Alexandre Machado de Oliveira, Anabela de Oliveira Vogado e Carlos
Alberto Marques Tibúrcio; ----------------------------------------------------------------------Pelo Bloco de Esquerda: ---------------------------------------------------------------------Rui Emanuel Antunes de Seixas e Fernando Pereira Esteves; ---------------------------Pelo Partido do Centro Democrático Social/Partido Popular: ----------------------Pedro Raul Pires Dias de Calheiros Cardoso; ----------------------------------------------Pelo Pessoas-Animais-Natureza: ----------------------------------------------------------Maria da Conceição de Souza Sobrinho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia informou sobre os pedidos de
suspensão e sobre as substituições que iriam ter lugar. ---------------------------------------Página 1 de 7

Propôs, na sequência da reunião da Comissão Permanente de Líderes, o adiamento
do Ponto nº3 e nº5 para uma Sessão Extraordinária a realizar em janeiro ou fevereiro de
2021, e continuar a Sessão com os restantes Pontos da Ordem de Trabalhos. -------------O Deputado Daniel Oliveira, do PCP, propôs, tal como já tinha feito na reunião da
Comissão Permanente de Líderes, por achar que não se encontravam em condições para
debater e votar o Plano e o Orçamento da Junta de Freguesia, dada a falta da Informação
Financeira da Presidente da Junta de Freguesia, adiar a realização daquela Sessão
Ordinária para uma outra data, assim que a Junta de Freguesia estivesse em condições
de apresentar toda a documentação. -------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia colocou as duas propostas à Votação
da Assembleia de Freguesia, tendo sido o resultado o seguinte. -----------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

Proposta da Mesa

X

X

-

-

X

X

Proposta do PCP

-

-

X

X

-

-

Foi aprovada, por maioria, a continuação da Sessão Ordinária, segundo a proposta da
Mesa da Assembleia. Os Pontos nº3 e nº5 da Ordem de Trabalhos foram adiados para a
7ª Sessão Extraordinária a realizar no início de 2021. --------------------------------------------------------------------

PONTO NÚMERO UM

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

Ata nº20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia chamou individualmente cada um
dos Membros presentes na 13ª Sessão Ordinária para indicarem o seu voto. --------------A Ata nº20, da 13ª Sessão Ordinária, de 25 de setembro de 2020, obteve a seguinte
votação: ----------------------------------------------------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

5
3
3
1
1
1
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Ata nº20 foi aprovada por unanimidade dos Membros presentes na mesma -----O Deputado Fernando Esteves, do BE, não participou na votação por questões
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---------------------------

PONTO NÚMERO DOIS

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

Período antes da Ordem do Dia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste Ponto foram apresentados dois Voto de Pesar, duas Saudação, uma
Recomendação e uma Moção. ------------------------------------------------------------------O Voto de Pesar nº1, pelo falecimento de Gonçalo Ribeiro Telles, apresentado pelo
CDS/PP, ao qual se associou a Mesa, o PS e o PSD, e cuja parte deliberativa constava
do seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------“Assim, a Assembleia de Freguesia da penha de França, na reunião ordinária de
17 de dezembro de 2020: --------------------------------------------------------------------------• Lamenta o falecimento de Gonçalo Ribeiro Telles e apresenta as mais sentidas
condolências à sua família, amigos e discípulos, reconhecendo o seu inestimável
legado nas áreas do paisagismo e da ecologia e o papel fundamental que teve
na construção do Portugal democrático.” ---------------------------------------------O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

9
3
3
2
1
1
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
O Voto de Pesar nº1 foi aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Voto de Pesar nº2, pelo falecimento de Nuno Lima Mayer Moreira, apresentado
oralmente pelo CDS/PP, ao qual se associou a Mesa, o PS e o PSD, e cuja parte
deliberativa constava do seguinte: ---------------------------------------------------------------“Assim, a Assembleia de Freguesia da penha de França, na reunião ordinária de
17 de dezembro de 2020: --------------------------------------------------------------------------• Lamenta o falecimento de Nuno Moreira, apresenta as mais sentidas
condolências à sua família e amigos e observa um minuto de silêncio em sua
memória.” -----------------------------------------------------------------------------------

Página 3 de 7

O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

9
3
3
2
1
1
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
O Voto de Pesar nº2 foi aprovado por unanimidade ------------------------------------Foi cumprido um minuto de silêncio por ambos os Votos de Pesar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Saudação nº1, com o título “Saudação ao 25 de Novembro”, apresentada pelo
CDS/PP, cuja parte deliberativa constava do seguinte: ---------------------------------------“Assim, a Assembleia de Freguesia de Penha de França, na reunião ordinária de
17 de dezembro de 2020 delibera: ---------------------------------------------------------------• Manifestar o seu agradecimento a todos os que ousaram contrariar a deriva
totalitária, com particular ênfase ao denominado "Grupo dos Nove", ao
coordenador operacional General Ramalho Eanes, e a todas as unidades
militares da Região Militar de Lisboa que consubstanciaram a derrota da
mesma, com destaque para os Comandos da Amadora.” ----------------------------O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

9
3
1
1
Votos a favor
3
2
Votos contra
Abstenção
A Saudação nº1 foi aprovada por maioria ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Saudação nº2, com o título “Dia Internacional pela Eliminação da Violência
Contra as Mulheres”, apresenta pelo BE, tendo sido subscrita pelo PS e pelo PAN, e
cuja parte deliberativa constava do seguinte: ---------------------------------------------------“Assim, a Assembleia de Freguesia de Penha de França reunida a 17 de dezembro
de 2020, ao abrigo do artigo 9.º, n.º 2, alínea j) do Anexo I da Lei nº75/2013, de 12
de setembro e do artigo 3.º, n.º 3 da Lei I-A/2020, de 19 de março, delibera: --------• Saudar as iniciativas do dia 25 de novembro e o trabalho de todos e todas
aquelas que fazem da luta pela eliminação de todas as formas de violência
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contra as mulheres condição fundamental para o respeito pelos Direitos
Humanos e para uma sociedade livre, democrática e igualitária.” ----------------O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

9
3
3
2
1
1
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Saudação nº2 foi aprovada por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Moção nº1, com o título “Suplemento por trabalho em condições de penosidade e
insalubridade”, apresenta pelo PCP, cuja parte deliberativa constava do seguinte: ------“Os eleitos do Partido Comunista Português propõem que a Assembleia de
Freguesia da Penha de França, reunida em 17 de Dezembro de 2020, delibere: -------1. Instar a Junta de Freguesia a proceder à sua aplicação de modo a permitir
que o suplemento passe a ser devido a partir de 1 de Janeiro de2021,
reconhecendo ao conjunto dos trabalhadores definidos no âmbito da Lei que
seja reconhecido o grau mais elevado de penosidade e insalubridade; -------2. Saudar os trabalhadores da autarquia pela luta que ao longo dos anos
travaram pela concretização deste direito. ----------------------------------------O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

3
2
1
1
Votos a favor
9
Votos contra
3
Abstenção
A Moção nº1 foi reprovada por Maioria -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Recomendação nº1, com o título “Pelo cumprimento da recolha de roupas,
sapatos e brinquedos dos contentores espalhados na Freguesia da Penha de França”,
apresenta pelo PAN, cuja parte deliberativa constava do seguinte: -------------------------“Tendo em conta as considerações acima expostas, o Pessoas-Animais-Natureza,
recomenda à Junta de Freguesia da Penha de França, na Sessão Ordinária da
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1. Reforce a infraestrutura de higiene urbana da Freguesia da Penha de França,
através da recolha com mais regularidade dos contentores em causa; -----------2. Melhore a abertura e o fecho da estrutura, na entrada dos contentores, de forma
que, só se possa retirar o conteúdo de dentro dos contentores, os responsáveis
pelos mesmos, impedindo assim a continuação de vandalismo; --------------------3. Desenvolva uma campanha de informação, formação e sensibilização junto da
população no que toca as boas práticas de descarte, depósito e recolha de
material reaproveitado e reciclado; ----------------------------------------------------4. E que a instituição responsável pela recolha, assim com a Junta de Freguesia
estejam mais atentas ao período de recolha do seu conteúdo, evitando que os
mesmos fiquem superlotados de material a sair pela borda.” ----------------------O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

9
3
3
2
1
1
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Recomendação nº1 foi aprovada por unanimidade ---------------------------------------------------------------

PONTO NÚMERO QUATRO

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

Proposta nº52/2020 - Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia indicou que a votação de ambos os
documentos seria nominal e chamou cada um dos eleitos individualmente para se
pronunciar. ------------------------------------------------------------------------------------------As Grandes Opções do Plano para 2021 obtiveram a seguinte votação: ---------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

9
Votos a favor
2
1
Votos contra
3
1
Abstenção
As Grandes Opções do Plano foram aprovadas por maioria -------------------------O PCP recusou participar na votação do documento como forma de protesto. ---------
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O Orçamento para 2021 obteve a seguinte votação: --------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

9
Votos a favor
2
1
Votos contra
3
1
Abstenção
O Orçamento para 2021 foi aprovado por maioria -------------------------------------O PCP recusou participar na votação do documento como forma de protesto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, constatando não haver mais
intervenções, deu por encerrada a Sessão, pelas vinte e três horas e cinquenta e sete
minutos, da qual se lavrou a presente Ata-Minuta, que foi aprovada por unanimidade. --A Presidente da Mesa da Assembleia
Maria Luísa Rodrigues das Neves Vicente Mendes
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