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----------------------- MANDATO 2017-2021 ------------------------- 

----------------------- 
DÉCIMA SÉTIMA 

SESSÃO ORDINÁRIA 
------------------------- 

----------------------- ATA EM MINUTA Nº28 ------------------------- 

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas e trinta e 

oito minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Penha de França, no ginásio da Escola 

Secundária Patrício Prazeres, em Sessão Ordinária, sob a presidência de Maria Luísa 

Rodrigues das Neves Vicente Mendes, coadjuvada pelo Primeiro Secretário em exercício, 

António Neira Nunes, 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 de Fátima Carmona Travancinha Leal Gil, Maria 

Luiza Correia Valente, Paulo Manuel da Costa Amaral Prazeres Pais, Dina Esmeralda 

Gomes do Monte e João Carlos Ventura Ramos; --------------------------------------------- 

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 e Carlos Alberto Marques Tibúrcio; ---------- 

Pelo Bloco de Esquerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Fernando Pereira Esteves e Hugo Filipe Coelho Parreira; --------------------------------- 

Pelo Partido do Centro Democrático Social/Partido Popular: ----------------------- 

Pedro Raul Pires Dias de Calheiros Cardoso; ----------------------------------------------- 

Deputada Independente: --------------------------------------------------------------------- 

Maria da Conceição de Souza Sobrinho; ---------------------------------------------------- 

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

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia informou sobre as substituições que 

iriam ter lugar. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------- PONTO NÚMERO DOIS --------------------------- 

Atas nº22, nº23, nº24, nº25, nº26 e nº27 

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

O Deputado Fernando Esteves, do BE, indicou um erro na Ata nº24, na página 25, 

que foi prontamente corrigido. --------------------------------------------------------------------- 

As atas obtiveram a seguinte votação: -------------------------------------------------------- 

Ata nº22 PS PSD PCP BE  CDS/PP Dep.Ind. 

Votos a favor 8 3 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Ata nº22 foi aprovada por unanimidade dos presentes na respetiva reunião -------- 

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

Ata nº23 PS PSD PCP BE  CDS/PP Dep.Ind. 

Votos a favor 8 3 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Ata nº23 foi aprovada por unanimidade dos presentes na respetiva reunião -------- 

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

Ata nº24 PS PSD PCP BE  CDS/PP Dep.Ind. 

Votos a favor 8 3 2 2 1 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Ata nº24 foi aprovada por unanimidade dos presentes na respetiva reunião -------- 

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

Ata nº25 PS PSD PCP BE  CDS/PP Dep.Ind. 

Votos a favor 7 3 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Ata nº25 foi aprovada por unanimidade dos presentes na respetiva reunião -------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ata nº26 PS PSD PCP BE  CDS/PP Dep.Ind. 

Votos a favor 7 3 2 1 - 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Ata nº26 foi aprovada por unanimidade dos presentes na respetiva reunião -------- 

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

Ata nº27 PS PSD PCP BE  CDS/PP Dep.Ind. 

Votos a favor 9 2 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Ata nº27 foi aprovada por unanimidade dos presentes na respetiva reunião -------- 

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

Período antes da Ordem do Dia 

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

A Deputada Lourdes Borges, do PSD, solicitou a retirada do Voto de Louvor 

apresentado pelo PSD. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Moção nº1, apresentada pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de 

Freguesia constava do seguinte: ------------------------------------------------------------------- 

“Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Que as atividades da Assembleia de Freguesia têm tido suporte administrativo 

dado pelos funcionários da Junta de Freguesia; --------------------------------------- 

• Que se realizaram durante o mandato que agora termina 28 reuniões, para cujo 

funcionamento foram essenciais todos aqueles que, direta ou indiretamente, 

interagiram com a Mesa da Assembleia de Freguesia; ------------------------------- 

• Que sempre a Mesa da Assembleia de Freguesia encontrou disponibilidade de 

colaboração por parte de todos os funcionários da Junta de Freguesia; ---------- 

• Que muitas iniciativas foram realizadas pela Assembleia de Freguesia fora dos 

horários normais de trabalho, a disponibilidade demonstrada foi sempre de total 

colaboração; -------------------------------------------------------------------------------- 

• Que mesmo em tempo de Pandemia, em que foi preciso adaptar o funcionamento 

da Assembleia de Freguesia a meios digitais, foi sempre feito o acompanhamento 
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para que os Membros da Assembleia de Freguesia participassem, de forma 

produtiva, em todos os trabalhos; -------------------------------------------------------- 

Proponho que a Assembleia de Freguesia reunida em 8 de setembro de 2021: -------- 

1. Aprove um Voto de Louvor e Reconhecimento a todos os funcionários da Junta de 

Freguesia, que, direta ou indiretamente, deram o seu contributo para o 

cumprimento das Funções Democráticas atribuídas à Assembleia de Freguesia; -- 

2. Que esta Moção seja levada ao conhecimento de todos os funcionários da Junta de 

Freguesia; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu por nome, no âmbito da Moção, os Funcionários Alexandre Ribeiro e 

Frederico Gomes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Moção nº1, obteve a seguinte votação: ---------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP Dep.Ind. 

Votos a favor 9 3 2 2 1 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Moção nº1 foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------- 

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

A Moção nº2 – Voto de Reconhecimento, apresentada pela Bancada do PS, constava 

do seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Os enormes desafios para o exercício pleno de funções autárquicas colocados 

pela Pandemia de COVID 19, que abrangeu os últimos dois anos de mandato 

autárquico; ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. As condições concedidas pela Junta de Freguesia ao Funcionamento da 

Assembleia de Freguesia, disponibilizando instalações físicas próprias, um 

funcionário adstrito, o acesso ao exercício de opinião por todas as forças 

políticas no Boletim da Junta; ------------------------------------------------------------ 

3. O esforço para ampliar a proximidade entre a Assembleia de Freguesia e os 

cidadãos da Penha de França durante este mandato, através da transmissão 

online das reuniões da plenárias, com tradução simultânea para língua gestual;- 
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4. O enorme envolvimento de todos os autarcas eleitos para a Assembleia e para a 

Junta de Freguesia na procura de soluções para os problemas sentidos pelas 

populações; ---------------------------------------------------------------------------------- 

5. A capacidade demonstrada pelos autarcas da Freguesia da Penha de França em 

ouvir e envolver os cidadãos no desenho de soluções para esses mesmos 

problemas; ----------------------------------------------------------------------------------- 

6. A capacidade demonstrada pelos autarcas da Freguesia da Penha de França 

para, nestes tempos tão desafiantes, encontrar soluções para acudir a situações 

e emergência social à escala local, as quais mereceram reconhecimento por parte 

de Comunicação Social; ------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia de Freguesia da Penha de França, reunida a 8 de setembro de 2021, 

vem reconhecer o trabalho desenvolvido por todos os autarcas da Penha de França 

durante o atual mandato que agora finda.“ ------------------------------------------------------ 

A Moção nº2 obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP Dep.Ind. 

Votos a favor 9 2 - 2 - - 

Votos contra - - 3 - - - 

Abstenção - - - - 1 1 

A Moção nº2 foi aprovada por maioria. ---------------------------------------------------- 

O Deputado Afonso Pereira Costa, do PSD, pediu escusa da votação no seguimento 

do enunciado na sua intervenção. ------------------------------------------------------------------ 

O Deputado Pedro Cardoso, do CDS/PP, indicou, enquanto Declaração de Voto, que 

a sua abstenção se devia à não resposta do Executivo à sua questão sobre o Ponto 6 e que 

apresentaria uma Declaração de Voto por escrito para ficar apensa à Ata. ------------------ 
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--------------------------- PONTO NÚMERO CINCO --------------------------- 

Proposta n.º 29/2021 - Regulamento da Unidade Local de Proteção Civil da 

Freguesia da Penha de França 

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

A Proposta nº29/2021 obteve a seguinte votação: ------------------------------------------ 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP Dep.Ind. 

Votos a favor 9 3 2 2 1 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Proposta nº29/2021 foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------- 

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

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, constatando não haver mais intervenções, 

deu por encerrada a Sessão, pelas vinte e duas horas e trinta e dois 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 


