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----------------------- MANDATO 2021-2025 ------------------------- 

----------------------- TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA ------------------------- 

----------------------- ATA EM MINUTA Nº6 ------------------------- 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas e 

trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Penha de França em Sessão 

Ordinária, no Salão da Igreja Paroquial de São Francisco de Assis, sob a presidência de 

Maria Luísa Rodrigues das Neves Vicente Mendes, coadjuvada pelo Primeiro Secretário 

João Carlos Ventura Ramos, e pela Segunda Secretária, Elsa Maria Noura do 

Sacramento.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes, para além dos já mencionados, os seguintes Membros da 

Assembleia de Freguesia: -------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Partido Socialista: ----------------------------------------------------------------------- 

António Neira Nunes, José de Carvalho Ferreira, Maria Luiza Correia Valente e João 

Daniel Rodrigues Gonçalves; -------------------------------------------------------------------- 

Pela Coligação Democrática Unitária: ----------------------------------------------------- 

Idália Maria Tiago Custódio, Ana Sofia Moutinho Calado e Gonçalo Miguel Martins 

Gomes; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sofia Rita dos Santos Peralta Félix Teixeira e Joana de Melo Carvalho e Oliveira 

Costa; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelo Partido Social Democrata: ------------------------------------------------------------- 

Maria de Lourdes Dionísio Duarte Borges e Renato José dos Santos Lucas Caldinhas; 

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

Maria Maçaroco Marreiros e Fernando Pereira Esteves; ---------------------------------- 

Pelo Livre: --------------------------------------------------------------------------------------- 

João Filipe Lourenço Monteiro; --------------------------------------------------------------- 

Pelo Chega: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Manuel Dias da Silva Costa Matias; ---------------------------------------------------- 

Pelo Pessoas-Animais-Natureza: ------------------------------------------------------------ 

Jorge Manuel Rodrigues da Silva; ------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia informou sobre os 

pedidos de suspensão que tinham sido pedias e sobre e Tomadas de Posse que teriam 

lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Regimento da Assembleia de Freguesia 

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

O Regimento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------- 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 - 2 2 2 1 1 1 

Votos contra - 3 - - - - - - 

Abstenção - - - - - - - - 

O Regimento foi aprovado por maioria ----------------------------------------------------- 

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

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

Período antes da Ordem do Dia 

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

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia informou que tinham sido 

apresentadas, para aquele ponto, dois Votos de Louvor, dois Votos de Protesto, quatro 

Saudações, cinco Recomendações e duas Moções. --------------------------------------------- 

O Voto de Louvor nº1/2022, apresentado pelo CDS/PP, com o título “Marcha da 

Penha de França”, constava do seguinte: ------------------------------------------------------- 

“A “Marcha da Penha de França”, no passado dia 13 de Junho de 2022, ocupou uma 

posição de destaque com a obtenção do sétimo lugar, na última edição do concurso das 

Marchas Populares de Lisboa. Convém referir que a “Marcha da Penha de França” 

venceu na categoria de Melhor Letra. ------------------------------------------------------------ 

Em suma, tendo em consideração estes factos supramencionados, os Eleitos do 

CDS/PP na Assembleia de Freguesia da Penha de França propõem: ----------------------- 

1. A aprovação de um Voto de Louvor referente ao sucesso obtido pela Marcha da 

Penha de França, no concurso deste ano.” --------------------------------------------- 
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O Voto de Louvor nº1/2022 teve a seguinte votação: -------------------------------------- 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 2 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - - - - - - 

O Voto de Louvor nº1/2022 foi aprovada por unanimidade ----------------------------- 

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

O Voto de Louvor nº2/2022, apresentado pelo CDS/PP, com o título “Marcha do 

Alto do Pina”, constava do seguinte: ------------------------------------------------------------- 

“A “Marcha do Alto do Pina”, no passado dia 13 de Junho de 2022, ocupou uma 

posição de destaque com a obtenção do terceiro lugar, na última edição do concurso das 

Marchas Populares de Lisboa. Convém referir que a “Marcha do Alto do Pina” venceu 

na categoria de Melhor Musicalidade. ----------------------------------------------------------- 

Em suma, tendo em consideração estes factos supramencionados, os Eleitos do 

CDS/PP na Assembleia de Freguesia da Penha de França propõem: ----------------------- 

1. A aprovação de um Voto de Louvor referente ao sucesso obtido pela Marcha do 

Alto do Pina, no concurso deste ano.” --------------------------------------------------- 

O Voto de Louvor nº2/2022 teve a seguinte votação: -------------------------------------- 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 2 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - - - - - - 

O Voto de Louvor nº2/2022 foi aprovada por unanimidade ----------------------------- 

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

O Voto de Protesto nº1/2022, apresentado pelo CDS/PP, com o título 

“Incumprimento do Executivo da Junta de Freguesia da Penha de França em 

responder, no prazo legal, aos Eleitos da Assembleia de Freguesia do CDS/PP”, 

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

“Na sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia realizada no dia 30 de Dezembro 

de 2021, o CDS/PP manifestou desagrado quanto ao desrespeito manifestado pela 

Senhora Presidente do Executivo da Penha de França, no incumprimento do prazo legal 

de resposta aos Eleitos da Assembleia. ----------------------------------------------------------- 
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Sucede que mais uma vez, se verifica incumprimento na resposta aos pedidos de 

esclarecimento, bem como total desrespeito pelo trabalho dos Eleitos da Assembleia de 

Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O CDS/PP solicitou esclarecimentos a 20 de Abril 2022, e após quatro pedidos de 

insistência, a resposta foi recepcionada a 17 de Junho de 2022, enviada directamente 

pelo Chefe de Gabinete da Senhora Presidente da Junta de Freguesia, ignorando o 

procedimento normal. ------------------------------------------------------------------------------- 

Nessa perspectiva, uma vez mais, o prazo de resposta foi amplamente excedido. Tal 

facto deve-se à indisponibilidade da Presidente do Executivo, que cumpre mandato em 

regime de não permanência, sendo por isso factual, a sua pouca disponibilidade. -------- 

Assim sendo, o CDS/PP vem apresentar protesto pela enorme falta de respeito 

evidenciada, bem como a constante obstaculização do trabalho dos Eleitos. -------------- 

O Voto de Protesto nº1/2022 teve a seguinte votação: ------------------------------------ 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor - - 2 2 - - 1 - 

Votos contra 7 - - - - 1 - - 

Abstenção - 3 - - 2 - - 1 

O Voto de Protesto nº1/2022 foi reprovado por maioria --------------------------------- 

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

O Voto de Protesto nº2/2022, apresentado pelo CDS/PP, com o título “O Executivo 

da Junta de Freguesia da Penha de França descurou completamente a limpeza das 

Ruas da Freguesia”, constava do seguinte: ----------------------------------------------------- 

“Face ao recorrente tema, abordado nas Assembleias de Freguesia, anteriormente 

realizadas, a limpeza na Freguesia tem sido descurada. -------------------------------------- 

Com a chegada do Verão, o aumento das pragas faz-se sentir em várias zonas da 

Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

São inúmeras as queixas que o CDS/PP tem recebido sobre a proliferação de ratos e 

baratas nas ruas da Penha de França. ----------------------------------------------------------- 

As ruas encontram-se repletas de lixo nas/os: ----------------------------------------------- 

- Estradas; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Passeios; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Jardins; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Contentores comuns na via pública, com dias de recolha definidos; ------------------- 

- Caixotes do lixo particulares, ou grandes produtores (restauração, mercados, 

comércio e serviços); -------------------------------------------------------------------------------- 

- Junto da restauração, mercados, comércio e serviços – deveria ser realizada a 

recolha de vidro e/ou resíduos orgânicos à porta dos estabelecimentos, através de 

contentores individuais; ---------------------------------------------------------------------------- 

- Resíduos volumosos, verdes, de construção, ou papel/cartão em quantidade superior 

a 100 kg, espalhados em terrenos por toda a freguesia. --------------------------------------- 

Assim sendo, perante a inactividade da boa resolução do problema da limpeza e 

recolha de lixo e resíduos, tema sempre recorrente nas anteriores sessões, os eleitos do 

CDS/PP nesta Assembleia de Freguesia da Penha de França apresentam: ---------------- 

1. Voto de protesto pelo incumprimento, da obrigação do pelouro da Higiene 

Urbana da Junta de Freguesia da Penha de França, efectuar a limpeza da 

Freguesia e articular-se com a Câmara Municipal de Lisboa.” --------------------- 

O Voto de Protesto nº2/2022 teve a seguinte votação: ------------------------------------ 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor - - 2 2 - - 1 - 

Votos contra 7 - - - - 1 - - 

Abstenção - 3 - - 2 - - 1 

O Voto de Protesto nº2/2022 foi reprovado por maioria --------------------------------- 

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

A Saudação nº4/2022, apresentada pelo PAN, com o título “Ao Dia Mundial do 

Ambiente”, constava do seguinte: ----------------------------------------------------------------- 

“No dia 5 de junho assinalou-se o Dia Mundial do Ambiente, data que foi instituída 

em 1972 durante a Conferência de Estocolmo, a primeira subordinada às questões 

ambientais. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este ano, o tema escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) é a “A 

Restauração do Meio Ambiente”, procurando sensibilizar para a importância da 

conservação dos ecossistemas e de serem necessárias medidas para dar uma resposta 

urgente à crise climática. --------------------------------------------------------------------------- 
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A preservação dos ecossistemas não diz respeito apenas às espécies que habitam 

naquele local. O planeta é um sistema único, interligado, e os impactos ambientais têm 

graves consequências a nível global. ------------------------------------------------------------- 

A poluição marinha, a desflorestação e os hábitos de mobilidade e de consumo da 

população ditam o futuro do planeta e das gerações vindouras, bem como o presente da 

população atual. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo dados da ONU, a degradação dos ecossistemas está já a afetar pelo menos 

3,2 mil milhões de pessoas (40% da população mundial) e prevê-se que, até 2050, 700 

milhões de pessoas serão forçadas a migrar devido às alterações climáticas. ------------- 

Todos os anos, o mundo perde 10 milhões de hectares de florestas e, em 50 anos, 

desapareceram cerca de 30% dos ecossistemas naturais de água doce. -------------------- 

Num ano marcado por uma crise epidemiológica como a que vivemos, é incontornável 

destacar que a devastação de habitats e o aumento do contacto entre o ser humano e 

espécies exóticas poderá desencadear novas zoonoses. ---------------------------------------- 

“A Restauração do Meio Ambiente” deve, por isso, ser um dos desígnios a nortear-

nos desde já e nos anos vindouros, sabendo que este é o momento derradeiro de mudança 

para um paradigma ecologicamente mais ambicioso, de respeito para com todas as 

espécies que connosco coabitam o planeta.” ---------------------------------------------------- 

A Saudação nº4/2022 teve a seguinte votação: --------------------------------------------- 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 2 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - - - - - - 

A Saudação nº4/2022 foi aprovada por unanimidade ------------------------------------- 

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

A Saudação nº5/2022, apresentada pelo PAN, com o título “Dia Mundial do Combate 

à Seca e à Desertificação”, constava do seguinte: ---------------------------------------------- 

“No passado dia 17 de Junho, assinalámos o Dia Mundial de Combate à Seca e à 

Desertificação, declarado em 1994 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. ---------- 

Este dia marca e apela à consciencialização e relembra que o planeta é só um e os 

recursos naturais estão a escassear. -------------------------------------------------------------- 
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A falta de água poderá ser uma das maiores batalhas a nível ambiental do século, 

sendo irreversível. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O “vaso” de água doce já diminuiu drasticamente em 19 pontos críticos globais 

devido ao uso excessivo. É alarmante! ----------------------------------------------------------- 

Jonathan Farr, analista sénior de políticas para as Alterações Climáticas na 

WaterAid UK, refere que os governos devem aumentar o seu papel na preservação dos 

recursos hídricos e fornecer água potável para as populações de maneira sustentável. -- 

“Estamos a resolver a questão do problema de obter acesso aos recursos hídricos 

desde o início da civilização. Nós sabemos como fazer. Nós só precisamos administrá-lo 

e isso tem que ser feito a nível local”. ------------------------------------------------------------ 

Ter acesso a água limpa é benéfico, como todos sabemos, para a saúde, a educação, 

a economia e a equidade, de modo que o investimento em ativos de água produz 

dividendos económicos e sociais. ------------------------------------------------------------------ 

A desertificação dos solos é um problema ambiental no mundo inteiro e todos nós 

podemos erradicar, sendo mais responsáveis, conscientes e respeitadores do meio 

ambiente e dos seus recursos naturais. ----------------------------------------------------------- 

Com o aumento do aquecimento global continuará a ser permitido os avanços das 

alterações climáticas, que temos vindo a assistir. ---------------------------------------------- 

É, pois, urgente travá-las, é necessário que as intervenções de mitigação por parte 

dos governos e de todos nós, os próprios governadores do planeta, atuemos para a sua 

conservação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A desertificação do solo é um problema nosso, é ambiental, é de todos. ---------------- 

Além de que, devemos ter atenção, ao que entrou em vigor em 2016, a resolução da 

Organização das Nações Unidas (ONU) intitulada “Transformar o nosso mundo: 

Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”. ------------------------------------------------ 

A Agenda comporta 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e pretende conjugar 

os principais desafios que a Humanidade enfrenta nas várias dimensões do 

desenvolvimento sustentável (social, económico e ambiental), através da concretização 

de 169 metas até 2030. ------------------------------------------------------------------------------ 
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É dado especial enfoque à necessidade de transformação do actual modelo de 

produção e consumo, de forma a garantir a sustentabilidade do desenvolvimento das 

sociedades. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, o Pessoas – Animais – Natureza, propõe que a Assembleia de Freguesia da 

Penha de França, delibere: ------------------------------------------------------------------------ 

1. Saudar o dia declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas desde 1994, 

“Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação”; ------------------------------ 

2. Manifestar a consciência e a sensibilização perante este problema de seca e 

desertificação, que coloca em causa a biodiversidade, a saúde, a educação, a 

economia e a equidade.” ------------------------------------------------------------------- 

A Saudação nº5/2022 teve a seguinte votação: --------------------------------------------- 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 2 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - - - - - - 

A Saudação nº5/2022 foi aprovada por unanimidade ------------------------------------- 

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

A Saudação nº6/2022, apresentada pela CDU, com o título “Saudação às Marchas 

da Penha de França e do Alto do Pina e ao Movimento Associativo e Popular”, constava 

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

“As Marchas Populares, organizadas pela primeira vez em 1932, tinham como 

objetivo primeiro a instrumentalização do movimento associativo e popular na 

propaganda do regime, alienando-os daquele que era o seu papel de agitador junto da 

juventude e do povo português. Este objetivo, numa primeira fase amplamente 

conseguido, teve um revés quando as coletividades, criativamente, utilizaram as Marchas 

Populares para contar as histórias dos trabalhadores dos bairros populares, as suas 

dificuldades, alegrias e o seu dia-a-dia. Uma particularidade que até aos dias de hoje se 

mantém. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Volvidos 90 anos desde a primeira edição, com os últimos dois anos de quase 

abandono, dificuldades, falta de apoios e em que o associativismo ficou para segundo 

plano, o povo e a juventude voltaram a trazer para a rua o fruto do seu contributo de 

horas de dedicação e suor. ------------------------------------------------------------------------- 
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Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------- 

• As Festas de Lisboa são um ponto alto na promoção social e turística da nossa 

Cidade; --------------------------------------------------------------------------------------- 

• O êxito da vertente popular das Festas de Lisboa se deve, no fundamental, às 

Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto; --------------------------------------- 

• Os seus dirigentes, sócios e amigos, desenvolveram um imenso trabalho, de valor 

incalculável, na construção, animação e funcionamento dos Arraiais Populares 

e na preparação das Marchas de Lisboa; ----------------------------------------------- 

• Fruto do empenho e dedicação dos seus marchantes, dirigentes e associados as 

marchas do Alto do Pina e da Penha de França se classificaram, respetivamente, 

nos excelentes 3º e 7º lugares no concurso das Marchas Populares de Lisboa (e 

alcançaram ainda os melhores lugares noutras classificações do concurso); ----- 

• Ambas as marchas têm um contributo inestimável para a cultura popular e 

associativa na Freguesia da Penha de França; ---------------------------------------- 

• Também os mais jovens dão o seu contributo com alegria e criatividade nas 

marchas infantis; --------------------------------------------------------------------------- 

Os eleitos da Coligação Democrática Unitária propõem que a Assembleia de 

Freguesia da Penha de França, reunida em 22 de Junho de 2022, delibere: --------------- 

1. Saudar os dirigentes e associados do Sporting Clube da Penha e do Ginásio do 

Alto do Pina; -------------------------------------------------------------------------------- 

2. Saudar todos os participantes, marchantes, ensaiadores e construtores das 

Marchas da Penha de França e do Alto do Pina, bem como as Marchas Infantis 

da freguesia; --------------------------------------------------------------------------------- 

3. Saudar as Colectividades de Lisboa e as suas Estruturas Representativas pela 

participação nas Festas de Lisboa e, através delas, todos os dirigentes e sócios 

que contribuíram, com o seu trabalho voluntário, para o sucesso dos Arraiais 

Populares; ----------------------------------------------------------------------------------- 

4. Enviar esta saudação: --------------------------------------------------------------------- 

Ao Sporting Clube da Penha; ------------------------------------------------------------- 

Ao Ginásio do Alto do Pina; -------------------------------------------------------------- 

À Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa; --------------------------- 



 
 

Página 10 de 24 

  

À Confederação Nacional das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto.” - 

A Saudação nº6/2022 teve a seguinte votação: --------------------------------------------- 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 2 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - - - - - - 

A Saudação nº6/2022 foi aprovada por unanimidade ------------------------------------- 

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

A Saudação nº7/2022, apresentada pela CDU, com o título “Saudação ao 1º de Maio 

- Dia Internacional do Trabalhador”, constava do seguinte: --------------------------------- 

“No dia 1 de Maio de 1886, em Chicago, centenas de milhares de operários iniciaram 

uma luta histórica, fazendo uma greve geral reivindicando o estabelecimento da jornada 

de oito horas de trabalho, sendo reprimidos sem piedade pelas entidades policiais e 

patronais. Os reflexos internacionais desta importante luta determinaram a declaração 

do dia 1 de Maio como o Dia Internacional do Trabalhador. Desde então, o movimento 

operário e sindical e a luta dos trabalhadores têm assumido um papel determinante nas 

conquistas das condições laborais. --------------------------------------------------------------- 

Em Portugal, o 1º de Maio só voltou a ser comemorado livremente a partir de 1974, 

com o fim do regime fascista que reprimia a celebração deste dia. Hoje em dia são muitas 

as dificuldades que o país atravessa, nomeadamente em termos de empobrecimento, 

baixos salários, precariedade, instabilidade, aumento do custo de vida, fragilização das 

relações de trabalho, pondo em causa direitos conquistados e consagrados na 

Constituição da República Portuguesa. ---------------------------------------------------------- 

Assinalar esta data significa valorizar e dignificar a luta de todos os trabalhadores 

em geral e, especialmente, dos trabalhadores portugueses e das suas organizações 

representativas, pelo direito ao trabalho, por um trabalho com direitos, contra a 

precariedade e exploração e por melhores condições de vida. ------------------------------- 

Com efeito, a pandemia de COVID-19 evidenciou esses problemas, sendo de referir 

que algumas empresas encontraram uma oportunidade para justificar o despedimento de 

trabalhadores e retirar dividendos das reduções salariais ao abrigo dos processos de 

lay-off. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Celebrar mais uma vez o 1º de Maio foi não só recordar o significado da luta dos 

operários de Chicago, mas de todos os trabalhadores em geral e, especialmente, dos 

trabalhadores portugueses e dos seus representantes. Foi lutar por um trabalho com 

direitos, por melhores condições de vida e demonstrou um forte apoio a todos os que 

lutam por esses direitos, por salários justos e pensões dignas, contra o desemprego e a 

precariedade, pelo emprego com qualidade e pela valorização do trabalho. --------------- 

Neste sentido, a Assembleia de Freguesia da Penha de França delibera, na sequência 

da presente proposta dos eleitos da CDU: ------------------------------------------------------- 

1. Saudar o 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador; ---------------------------- 

2. Saudar todos os trabalhadores e as suas organizações sindicais, manifestando a 

sua solidariedade com a luta por melhores condições de trabalho e por uma vida 

digna e com direitos; ----------------------------------------------------------------------- 

3. Enviar a presente deliberação à Presidência da República, à Assembleia da 

República, ao Governo, aos Grupos Parlamentares, à Confederação Geral dos 

Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN) e União Geral de Trabalhadores 

(UGT).” -------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi solicitou que a Saudação nº7/2022 fosse votada ponto por ponto. -------------------- 

A Saudação nº7/2022 teve a seguinte votação: --------------------------------------------- 

Ponto nº1 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 2 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - - - - - - 

Ponto nº2 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 2 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - - - - - - 

Ponto nº3 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 - - 2 1 - 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - 2 2 - - 1 - 

A Saudação nº7/2022 foi aprovada por maioria ------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Recomendação nº8/2022, apresentada pelo Livre, com o título “Pela concretização 

da laicidade no trabalho autárquico”, constava do seguinte: -------------------------------- 

“A aplicação dos valores da Laicidade na intervenção política apoia-se em dois 

pressupostos principais que buscam garantir a neutralidade no que à religião diz 

respeito: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) A intervenção política e a prática religiosa não se devem misturar; ------------ 

b) Quando tal acontece, o tratamento dado deve ser idêntico a todas as religiões.- 

Citando o historiador Amadeu Carvalho Homem, no seu livro “Memorial 

Republicano”: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

“O Estado não deverá, assim, privilegiar uma forma de religião em detrimento de 

todas as demais, pois isso significaria que esse Estado estaria a privilegiar uma parcela 

de Cidadãos em detrimento dos demais” (p.235) ----------------------------------------------- 

A defesa da Laicidade é importante para todos os cidadãos, em particular para os que 

professam a religião dominante, pois, caso a tendência religiosa mude, os direitos 

políticos de todos ficam garantidos independentemente da religião maioritária num dado 

momento e contexto. --------------------------------------------------------------------------------- 

Atendendo a que: --------------------------------------------------------------------------------- 

a) a Junta de Freguesia tem organizado, e bem, passeios turísticos e culturais; - 

b) um desses passeios foi ao santuário de Fátima; ------------------------------------ 

c) o referido passeio foi devidamente justificado pelo interesse e procura por 

parte dos cidadãos; --------------------------------------------------------------------- 

Então, o LIVRE, na Assembleia de Freguesia reunida a 22 de junho de 2022, vem 

recomendar que, de modo a garantir o princípio da neutralidade religiosa, a Junta de 

Freguesia organize também uma visita à Mesquita e à Sinagoga de Lisboa. --------------- 

Para além da visita ter um carácter turístico e de lazer, poderá desenvolver também 

um carácter cultural através da troca de experiências com uma cultura e pensamento 

religioso diferente; promover a tolerância religiosa e social numa freguesia tão diversa 

como a nossa; e ao mesmo tempo contribuir para combater ideias feitas, preconceitos e 

teorias da conspiração associadas a essas religiões (por exemplo: a “teoria da grande 

substituição” ou o antissemitismo). --------------------------------------------------------------- 
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A Recomendação nº8/2022 teve a seguinte votação: -------------------------------------- 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 - - 2 1 - 1 

Votos contra - - 2 - - - - - 

Abstenção - - - 2 - - 1 - 

A Recomendação nº8/2022 foi aprovada por maioria ------------------------------------ 

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

A Recomendação nº9/2022, apresentada pelo Livre, com o título “Pela existência de 

um multibanco no Alto de S. João”, constava do seguinte: ----------------------------------- 

“A zona do Alto de S. João compreende uma área significativa para a qual faltam 

estações de Multibanco. Na zona existe apenas uma máquina de ATM, na Avenida Afonso 

III, junto a um supermercado, que nem sempre funciona ou nem sempre tem dinheiro 

disponível. Acresce que os bancos existentes nas imediações da Praça Paiva Couceiro 

fecharam nos últimos anos e o banco mais próximo é o da Caixa Geral de Depósitos, já 

na Avenida Morais Soares. Uma caixa ATM para todos os moradores do Alto de S. João, 

que umas vezes funciona e outras não, é manifestamente insuficiente. Uma caixa de 

multibanco adicional iria evitar deslocações de longas distâncias, complicadas para uma 

população envelhecida, assim como iria fomentar o consumo no comércio local. --------- 

O LIVRE reconhece que o executivo da Junta de Freguesia está a par da situação e 

que está ativamente à procura de uma solução que não tem sido fácil de encontrar, pois 

se os moradores reivindicam uma caixa multibanco, os mesmos têm-se demonstrado 

relutantes em acolher uma máquina junto da sua zona residencial, ou no seu 

estabelecimento comercial, por receios de insegurança. -------------------------------------- 

Perante esta necessidade da população, o LIVRE, na Assembleia de Freguesia 

reunida a 22 de junho de 2022, vem recomendar que o executivo da Junta de Freguesia 

continue empenhado em encontrar uma solução para este problema com a maior 

celeridade que lhe seja possível. “ ---------------------------------------------------------------- 
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A Recomendação nº9/2022 teve a seguinte votação: -------------------------------------- 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 2 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - - - - - - 

A Recomendação nº9/2022 foi aprovada por unanimidade ----------------------------- 

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

A Recomendação nº10/2022, apresentada pelo Livre, com o título “Pela valorização 

da cultura científica”, constava do seguinte: ---------------------------------------------------- 

“A Junta de Freguesia tem desenvolvido um programa de passeios culturais, como a 

visita ao Museu Nacional do Azulejo ou ao Museu do Aljube. O LIVRE aplaude esta 

iniciativa que considera de grande interesse para a população da nossa freguesia. ------ 

Atendendo a que o fomento da cultura e da literacia científica são de principal 

importância para o nosso partido, como é visível nos vários programas políticos 

apresentados e nas iniciativas desenvolvidas, o LIVRE, na Assembleia de Freguesia 

reunida a 22 de junho de 2022, vem recomendar que, em momento oportuno, também se 

desenvolvam visitas ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência, assim como 

ao Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva e ao Oceanário de Lisboa.” ----------------- 

A Recomendação nº10/2022 teve a seguinte votação: ------------------------------------- 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 - 2 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - 2 - - - - - 

A Recomendação nº10/2022 foi aprovada por maioria ----------------------------------- 

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

A Recomendação nº11/2022, apresentada pela CDU, com o título “Jardins Verticais 

em Muros de Sustentação”, constava do seguinte: --------------------------------------------- 

“As cidades sustentáveis têm como objectivo aliar benefícios socio-económicos às 

preocupações relativas com o meio ambiente e energia, numa perspectiva de 

continuidade e manutenção de recursos naturais para as gerações futuras. --------------- 

Tendo em conta a importância deste tema, o aumento da qualidade de vida ao nível 

económico, social e até de saúde, deve ser contemplado nas políticas públicas. ----------- 
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Uma das ferramentas que pode ser utilizada na construção de uma cidade mais 

sustentável, é a utilização de Jardins Verticais. ------------------------------------------------- 

Já os Jardins Verticais têm como objectivo a minimização do impacto do grande 

crescimento urbano, providenciando espaços verdes alternativos. --------------------------- 

De uma forma geral, podemos dizer que as vantagens da utilização de jardins verticais 

passam por: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Conservação de energia; ------------------------------------------------------------------ 

• Descarbonização; -------------------------------------------------------------------------- 

• Produção de oxigénio; --------------------------------------------------------------------- 

• Isolamento acústico; ----------------------------------------------------------------------- 

• Aumento da biodiversidade; -------------------------------------------------------------- 

• Filtração de partículas; -------------------------------------------------------------------- 

• Redução do impacto da água das chuvas e consequente reaproveitamento dessa 

água; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Criação de zonas de agricultura urbana e; --------------------------------------------- 

• Impacto positivo na vida quotidiana das populações residentes na área 

envolvente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Assim sendo, é possível implementar uma melhoria das condições do nível de vida das 

populações na área social, através da melhoria estética do espaço e contribuindo para 

uma maior ligação das populações aos espaços verdes, melhor ando até a sua saúde 

física e mental. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Por outro lado, com a possibilidade de redução de ruído, aumento da biodiversidade 

e diminuição da temperatura ambiente, pode verificar-se um contributo para a 

minimização dos impactos do grande crescimento urbano. ----------------------------------- 

No caso da Freguesia da Penha de França, acreditamos que existe espaço para a 

criação e utilização destes espaços verdes alternativos. Assim, os eleitos da CDU na 

Assembleia de Freguesia da Penha de França vêm por este meio recomendar à JFPF 

que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Estude e implemente com a CML e/ou com as entidades que considerar 

relevantes, a criação de jardins verticais nos muros de sustentação (e outros) 
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existentes no Bairro do Vale de Santo António, de forma que os moradores do 

bairro possam abrir as suas janelas e ver mais do que betão armado; --------- 

2. Estude e implemente, um plano de acção ao nível da Freguesia da Penha de 

França, com a CML e/ou com as entidades que considerar relevantes, que 

identifique as necessidades e possibilidades de intervenção nesta área.” ------ 

A Recomendação nº11/2022 teve a seguinte votação: ------------------------------------- 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 - - 2 1 - 1 

Votos contra - - 2 2 - - - - 

Abstenção - - - - - - 1 - 

A Recomendação nº11/2022 foi aprovada por maioria ----------------------------------- 

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

A Recomendação nº12/2022, apresentada pelo CDS/PP, com o título “Pelo 

cumprimento da criação de parques infantis inclusivos, na Freguesia da Penha de 

França”, constava do seguinte: -------------------------------------------------------------------- 

“No passado dia 1 de Junho comemorou-se o Dia Mundial da Criança. ---------------- 

O Dia assinala ainda a chamada de atenção para os problemas que as crianças 

enfrentam, reconhecendo os seus direitos e tendo como objectivo a eliminação de 

barreiras, diferenças e restrição às liberdades. ------------------------------------------------- 

Num espírito efectivo de inclusão a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou por 

unanimidade, na sua sessão de 9 de Outubro de 2018, uma recomendação do CDS/PP, 

para a colocação de mobiliário adaptado a crianças portadoras de deficiência nos 

parques públicos infantis, procedendo a uma intervenção faseada que tivesse em conta a 

abrangência geográfica dos mesmos. ------------------------------------------------------------- 

Decorridos quase quatro anos, e apesar da unanimidade em torno da proposta e das 

melhorias nas acessibilidades, nos jardins e no espaço público, continua por se 

concretizar uma medida necessária, justa e inclusiva, permitindo que as crianças, 

independentemente da sua condição física e psicológica, possam partilhar o mesmo 

espaço público recreativo e lúdico, com segurança. ------------------------------------------- 

A adaptação aos parques infantis existentes consubstancia-se na colocação de um 

equipamento adaptado a crianças com deficiência física, designadamente de baloiço (ou 

outros) adaptado a cadeira de rodas. ------------------------------------------------------------- 
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A competência dos parques infantis é das Juntas de Freguesia, enquanto órgãos de 

proximidade, têm uma responsabilidade acrescida na promoção da inclusão, 

acompanhando medidas implementadas por outras Juntas de Freguesia, nos espaços 

públicos e no mobiliário urbano. ------------------------------------------------------------------ 

Assim sendo, os Eleitos do CDS/PP propõem à Assembleia de Freguesia da Penha de 

França que recomende à Câmara Municipal de Lisboa que, em articulação com a Junta 

de Freguesia: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Elabore um plano de implementação de parques infantis inclusivos na 

Freguesia da Penha de França, priorizando a abrangência territorial da 

Freguesia no cumprimento dos princípios emanados da recomendação 

037/03; ----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Avalie a possibilidade de criação, até Dezembro 2022, de 1 parque infantil 

inclusivo na Freguesia da Penha de França, mês em que se assinala o Dia 

Nacional da Pessoa com Deficiência e o Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência, como acto simbólico e contributo efectivo para uma Penha de 

França, Freguesia inclusiva para todos.” ------------------------------------------- 

A Recomendação nº12/2022 teve a seguinte votação: ------------------------------------- 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 2 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - - - - - - 

A Recomendação nº12/2022 foi aprovada por unanimidade ---------------------------- 

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

A Moção nº6/2022, apresentada pelo Livre, com o título “Celebrar o 5 de outubro de 

1910”, constava do seguinte: ----------------------------------------------------------------------- 

“No século XX, Portugal assistiu a duas revoluções que viriam a marcar 

indelevelmente a história do nosso país: a Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974; 

e a Implantação da República, a 5 de outubro de 1910. --------------------------------------- 

A mudança do regime monárquico para o regime republicano trouxe consigo políticas 

progressistas e alterações sociais positivas: ----------------------------------------------------- 

a) As pessoas deixaram de ser consideradas “súbditos de um rei” e passaram a ser 

tidas como “cidadãos”, com todos os direitos e dignidade que daí advêm; ------- 
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b) Abandonaram-se títulos nobiliárquicos em prol de uma igualdade entre todos os 

cidadãos. Deixou-se de valorizar a linhagem para valorizar o mérito, assim como 

o empenho e a dedicação à causa pública, à Res Publica; --------------------------- 

c) Abandonaram-se os cargos políticos vitalícios e hereditários a favor de cargos 

políticos eletivos e temporários; ---------------------------------------------------------- 

d) Conquistou-se o direito ao sufrágio universal; ----------------------------------------- 

e) O Estado tornou-se (quase) laico, manifestando neutralidade no que à religião 

diz respeito. Por outras palavras, o país deixou de ter uma religião específica de 

Estado e, em teoria, todas as religiões passaram a merecer igual tratamento; --- 

f) Promoveu-se a educação primária gratuita e obrigatória, assim como um ensino 

público laico, isto é, neutral em matéria religiosa. Neste contexto, foram 

importantes organizações como “A Voz do Operário”, a “Sociedade Promotora 

de Escolas”, ou “A Liga Nacional de Instrução”, entre outras; --------------------- 

g) Instituiu-se um serviço público de registo civil, tornando obrigatório os registos 

civis de batismo, casamento e óbito; ----------------------------------------------------- 

h) Legislou-se o recurso ao divórcio quando tal fosse vontade dos cônjuges, 

permitindo o encontro da felicidade em novas relações (Lei do Divórcio, 4 de 

novembro de 1910); ------------------------------------------------------------------------ 

i) Conquistaram-se direitos para as mulheres, graças ao contributo de feministas 

republicanas como Adelaide Cabete, Ana de Castro Osório ou Carolina Beatriz 

Ângelo, entre outras. ----------------------------------------------------------------------- 

Atendendo à importância histórica da implantação da República e dos valores 

republicanos, o LIVRE vem requerer que na Assembleia de Freguesia reunida a 22 de 

junho de 2022, se delibere: ------------------------------------------------------------------------- 

a) Começar a organizar as celebrações da implantação da República o mais 

rapidamente possível, por parte da Comissão Permanente de Líderes em 

articulação com o executivo; -------------------------------------------------------------- 

b) Que as comemorações incluam a homenagem, com deposição de flores, a 

Republicanos históricos sepultados no Cemitério do Alto de S. João, como é o 

caso de Manuel Buíça ou Adelaide Cabete, para mencionar apenas dois ilustres 

personagens da nossa história; ----------------------------------------------------------- 
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c) Que se retome a tradição da marcha desde o Cemitério do Alto de S. João até à 

estátua de António José de Almeida, com deposição de coroa de flores e discurso 

por parte dos partidos políticos; --------------------------------------------------------- 

d) Convidar as organizações que se considerarem relevantes; ------------------------- 

e) Outras propostas decididas em Comissão Permanente de Líderes.” ---------------- 

A CDU solicitou que o voto fosse alínea por alínea. ---------------------------------------- 

A Moção nº6/2022 teve a seguinte votação: ------------------------------------------------- 

Alínea a) PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 - 2 2 - 1 - 1 

Votos contra - 3 - - - - - - 

Abstenção - - - - 2 - 1 - 

Alínea b) PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 - - 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - 2 2 - - - 

Alínea c) PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 - - 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - 2 2 - - - 

Alínea d) PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 - - 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - 2 2 - - - 

Alínea e) PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 - 2 2 2 1 1 1 

Votos contra - 3 - - - - - - 

Abstenção - - - - - - - - 

A Moção nº6/2022 foi aprovada por maioria. ---------------------------------------------- 

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

A Moção nº7/2022, apresentada pelo Livre, com o título “GIRA no Alto de S. João”, 

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

“A mobilidade urbana tem sido uma prioridade política nacional e internacional nos 

últimos anos. Lisboa não fugiu à regra e o anterior executivo camarário implementou um 
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plano ambicioso de apoio à mobilidade suave na capital do país. Porém, o que foi 

iniciado não foi terminado e, com o atual executivo camarário, o projeto encontra-se 

parado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Das várias medidas que faziam parte do plano de mobilidade, encontravam-se as 

bicicletas municipais partilhadas: as GIRA. Olhando para o mapa de distribuição das 

estações (https://www.gira-bicicletasdelisboa.pt/descobre-as-estacoes/), verificamos que 

as mesmas se encontram localizadas na zona central da cidade e na zona dos Olivais e 

Parque das Nações, tidas como as zonas nobres da capital. ---------------------------------- 

Nesse sentido, o LIVRE recusa que a Freguesia da Penha de França seja tida, pelos 

responsáveis municipais, como uma zona periférica e de menor importância da cidade, 

pelo que exige tratamento igual nas políticas de mobilidade. Está na altura do programa 

da GIRA expandir-se para as restantes freguesias da cidade. Mais se refere que esta é 

uma proposta que une os vários quadrantes políticos, da esquerda à direita. -------------- 

Assim, o LIVRE vem requerer que na Assembleia de Freguesia reunida a 22 de junho 

de 2022, se delibere: -------------------------------------------------------------------------------- 

a) Que a Junta de Freguesia entre em contacto com a Câmara Municipal de 

Lisboa no sentido de trazer as GIRA para a freguesia da Penha de França; -- 

b) Que haja pelo menos duas estações GIRA na zona do Alto de S. João, em 

particular: na Parada do Alto de S. João em frente ao cemitério e na Avenida 

Mouzinho de Albuquerque, salvo melhor localização justificada por motivos 

técnicos e/ou por especialistas da área. --------------------------------------------- 

Dar conhecimento da presente deliberação ao sr. Presidente da Câmara Municipal 

de Lisboa, Carlos Moedas, e ao vereador municipal responsável pela mobilidade.” ----- 

A Moção nº7/2022 teve a seguinte votação: ------------------------------------------------- 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 - 2 1 - 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - 2 - - 1 - 

A Moção nº7/2022 foi aprovada por maioria ----------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Deputado Luís Matias, do Chega, fez a seguinte Declaração de Voto referente à 

Saudação nº7/2022, da CDU. --------------------------------------------------------------------- 

“Só para manter a coerência, explico porque é que me abstive no ponto 3 da Saudação 

ao 1º de Maio - Dia Internacional do Trabalhador, e já agora dizer que no mandato 

anterior fui membro do Secretariado Nacional da UGT, mas sendo a terceira Central 

existente já há alguns anos no País, a União dos Sindicatos Independentes, apesar de 

não ter assento na Concertação Social, deviam, também, considerá-la. É só por isso que 

me abstive.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Deputada Sofia Peralta, do CDS/PP, fez duas Declarações de Voto. ----------------- 

Relativamente à Recomendação nº8/2022, do Livre: --------------------------------------- 

“Nós não aprovámos esta Recomendação, porque não faz referência a outras 

religiões, e porque também entendemos que as visitas a Fátima não têm só um pendor 

religioso, portanto, também tem a ver, muitas vezes, com o facto de a haver outros 

monumentos em redor, como nomeadamente o Mosteiro da Batalha, e depois faz-se uma 

ronda pelos monumentos históricos, eu penso que estar a imputar estas visitas somente 

a questão da religiosidade, penso que não é por isso.” ---------------------------------------- 

Relativamente à Recomendação nº11/2022, da CDU: ------------------------------------- 

“Obviamente que eu concordo com este tipo de medidas, simplesmente acho que são 

embrionárias numa Junta de Freguesia com a Penha de França, tendo em conta que nem 

as ruas nem aquilo que se passa se consegue manter, quanto mais este género de viveiros 

que requerem um cuidado extremo e uma grande manutenção.” ----------------------------- 

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

Proposta nº16/2022 – Contrato de Delegação de Competências entre o Município 

de Lisboa e a Freguesia da Penha de França (recolha de resíduos indevidamente 

depositados junto a ecopontos) 

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

A Proposta nº16/2022 obteve a seguinte votação: ------------------------------------------ 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 - - 2 2 1 - 1 

Votos contra - 3 2 - - - - - 

Abstenção - - - - - - 1 - 

A Proposta nº16/2022 foi aprovada por maioria. ------------------------------------------ 

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

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

Proposta nº17/2022 – Contrato de Delegação de Competências entre o Município de 

Lisboa e a Freguesia da Penha de França (Manutenção de Espaços Verdes e Áreas 

Expectantes Municipais) 

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

A Proposta nº17/2022 obteve a seguinte votação: ------------------------------------------ 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 - - 2 2 1 1 1 

Votos contra - 3 2 - - - - - 

Abstenção - - - - - - - - 

A Proposta nº17/2022 foi aprovada por maioria ---------------------------------------------- 

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

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

Proposta nº18/2022 – Contrato Interadministrativo de Cooperação entre o 

Município de Lisboa e a Freguesia da Penha de França (Higiene Urbana) 

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

A Proposta nº18/2022 obteve a seguinte votação: ------------------------------------------ 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 - - 2 2 1 - 1 

Votos contra - 3 2 - - - - - 

Abstenção - - - - - - 1 - 

A Proposta nº18/2022 foi aprovada por maioria ---------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta nº19/2022 – 2ª Revisão Orçamental de 2022 

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

A Proposta nº19/2022 obteve a seguinte votação: ------------------------------------------ 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 - - - 2 1 - 1 

Votos contra - 3 - - - - 1 - 

Abstenção - - 2 2 - - - - 

A Proposta nº19/2022 foi aprovada por maioria ---------------------------------------------- 

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

--------------------------- PONTO NÚMERO NOVE --------------------------- 

Proposta nº20/2022 – Nomeação de Auditor Externo para a Revisão e Certificação 

das Contas da Freguesia da Penha de França referentes aos anos de 2022 a 2024 

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

A Proposta nº20/2022 obteve a seguinte votação: ------------------------------------------ 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 2 2 1 - - 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 1 1 

A Proposta nº20/2022 foi aprovada por maioria ---------------------------------------------- 

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

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

Proposta nº14/2022 – Alteração ao Regulamento Geral de Taxas, Preços e Outras 

Receitas da Freguesia da Penha de França e às Respetivas Tabelas de Taxas e de 

Preços 

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

A Proposta nº14/2022 obteve a seguinte votação: ------------------------------------------ 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 - - - 2 1 1 1 

Votos contra - 3 - - - - - - 

Abstenção - - 2 2 - - - - 

A Proposta nº14/2022 foi aprovada por maioria ---------------------------------------------- 

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

Proposta nº6/2022 – Ratificação de Protocolo de Cooperação celebrado entre a 

Freguesia da Penha de França e a Polícia de Segurança Pública 

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

A Proposta nº6/2022 obteve a seguinte votação: ------------------------------------------ 

 PS CDU CDS/PP PSD BE Livre Chega PAN 

Votos a favor 7 3 2 2 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - - - 

Abstenção - - - - - - - - 

A Proposta nº6/2022 foi aprovada por unanimidade ----------------------------------------- 

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

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 oito 

minutos, da qual se lavrou a presente Ata-Minuta, que foi aprovada por unanimidade dos 

Membros presentes. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia 

 

Maria Luísa Rodrigues das Neves Vicente Mendes 


