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

MANDATO 2017-2021

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

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

OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA

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

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

ATA EM MINUTA Nº14

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

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas vinte horas e
trinta e oito minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Penha de França, na
Biblioteca da Escola Nuno Gonçalves, sita na Avenida General Roçadas, 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
Secretária, António Neira Nunes. ----------------------------------------------------------------Assinaram a Lista de Presenças, 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, Maria de Fátima Duarte Dias do Carmo, Paulo Manuel da
Costa Amaral Prazeres Pais e Elsa Maria Noura do Sacramento; -------------------------Pelo Partido Social Democrata: ------------------------------------------------------------Afonso Miguel Silveira Machado Pereira Costa e Maria de Lourdes Dionísio Duarte
Borges; ---------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Partido Comunista Português: ------------------------------------------------------Daniel Alexandre Machado de Oliveira, Nuno Miguel Prata Gomes e Luís Manuel
Ribeiro Esteves; -----------------------------------------------------------------------------------Pelo Bloco de Esquerda: ---------------------------------------------------------------------Rui Emanuel Antunes de Seixas; ------------------------------------------------------------Pelo Centro Democrático Social/Partido Popular: ------------------------------------Pedro Raul Pires Dias de Calheiros Cardoso; ----------------------------------------------Pelo Pessoas-Animais-Natureza: ----------------------------------------------------------Filipe Tiago Pimentel Rações; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------

PONTO NÚMERO TRÊS

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

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

ATAS Nº8, Nº9 E Nº10

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------As Atas obtiveram a seguinte votação: ------------------------------------------------------ATA Nº8

PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Ata nº8 foi aprovada por unanimidade -------------------------------------------------ATA Nº9

PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Ata nº9 foi aprovada por unanimidade -------------------------------------------------ATA Nº10

PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Ata nº10 foi aprovada por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------

PONTO NÚMERO QUATRO

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

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram apresentados, neste período, um Voto de Pesar, três Saudações, uma Moção e
quatro Recomendações. ---------------------------------------------------------------------------– Voto de Pesar – Nem Mais Uma: Pelas 16 Mulheres Vítimas De Violência
Doméstica em Portugal - apresentado pelo BE, cuja parte deliberativa constava do
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------“A Assembleia de Freguesia de Penha de França, reunida em 28 de junho de 2019,
delibera, ao abrigo do disposto no artigo 9º, n.ºZ, alíneas i), j) e R) da Lei n.º75/2013,
de 12 de setembro: ---------------------------------------------------------------------------------• Expressar o seu profundo pesar pela morte de 16 mulheres, e de todas as
Vítimas de Violência doméstica até junho de 2019.” ---------------------------------Página 2 de 11

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

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
O Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade -----------------------------------------Foi cumprido um minuto de silêncio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– Saudação nº1 – Dia Mundial dos Refugiados - apresentada pelo BE, cuja parte
deliberativa constava do seguinte: ---------------------------------------------------------------“A Assembleia de Freguesia de Penha de França, reunida em 29 de junho de 2019,
delibera, ao abrigo do disposto no artigo 9º, n.º2, alíneas i), j) e k) da Lei n.º75/2013,
de 12 de setembro: ---------------------------------------------------------------------------------1. Saudar o Dia Mundial dos Refugiados, saudando todos e todas aquelas que
até ao momento chegaram a Portugal nesta situação; ---------------------------2. Garantir que toda a articulação necessária e possível é feita com o município
e Estado Central para que sejam assegurados todos os direitos humanos dos
refugiados no pós-período de acolhimento de 18 meses; ------------------------3. Instar o Estado Central para que sejam cumpridas todas as suas obrigações,
tanto financeiras como logísticas no processo de integração; ------------------4. Remeter o presente documento ao Senhor Primeiro Ministro e a todos os
partidos representados na Assembleia da República, ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa e a todos os vereadores eleitos no município.” O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Saudação nº1 foi aprovada por unanimidade -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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– Saudação nº2 – 20ª Marcha do Orgulho, Lisboa - apresentada pelo BE, cuja parte
deliberativa constava do seguinte: ---------------------------------------------------------------“A Assembleia de Freguesia de Penha de França, reunida em 29 de junho de 2019,
delibera, ao abrigo do disposto no artigo 9º, n.º2, alíneas i), j) e k) da Lei n.º75/2013,
de 12 de setembro: ---------------------------------------------------------------------------------1. Saudar a 20ª Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa e todas as pessoas e
organizações que contribuíram para esta iniciativa; -----------------------------2. Remeter o presente documento para a organização da Marcha do Orgulho de
Lisboa;” ---------------------------------------------------------------------------------O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
Votos a favor
X
Votos contra
X
Abstenção
A Saudação nº2 foi aprovada por maioria -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– Saudação nº3 – Marchas Climáticas - apresentada pelo BE, cuja parte deliberativa
constava do seguinte: ------------------------------------------------------------------------------“A Assembleia de Freguesia de Penha de França, reunida em 29 de junho de 2019,
delibera, ao abrigo do disposto no artigo 9º, n.º2, alíneas i), j) e k) da Lei n.º75/2013,
de 12 de Setembro: ---------------------------------------------------------------------------------1. Saudar o movimento estudantil e a greve climática estudantil na prossecução de
medidas que contribuam para o melhoramento das decisões políticas e na
salvaguarda do meio ambiente, encorajando a juventude e toda a sociedade à
expressão cívica da maior exigência quanto à adoção das medidas urgentes
necessárias para enfrentar as alterações climáticas. --------------------------------2. Esta saudação deve ser enviada a todas os Agrupamentos Escolares do
Município e às Associações de Estudantes do concelho. -----------------------------
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O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Saudação nº3 foi aprovada por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– Recomendação nº1 – Aplicação de medidas de acalmia de tráfego na avenida
Mouzinho de Albuquerque - apresentada pela Comissão Permanente de Urbanismo,
Gestão Territorial e Sustentabilidade, cuja parte deliberativa constava do seguinte: -----“Tendo em conta as considerações acima expostas, a Comissão Permanente de
Urbanismo, Gestão Territorial e Sustentabilidade vem através desta Moção, subscrita
pelo PS, PCP, BE, CDS/PP e PAN, instar a Junta de Freguesia da Penha de França, na
Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia da Penha de França de 28 de junho de
2019, a: ----------------------------------------------------------------------------------------------1. Solicitar à Câmara Municipal de Lisboa que proceda, com a maior brevidade
possível, à aplicação de medidas de acalmia de tráfego no trecho da Avenida
Mouzinho de Albuquerque compreendido entre a Praça Paiva Couceiro e a
Rotunda do Tratado de Lisboa; ---------------------------------------------------------2. Solicitar à CML que intervenha no sentido de reformular a disposição das
passadeiras que se encontram no ponto de interceção da Avenida Mouzinho de
Albuquerque com a Praça Paiva Couceiro, no sentido ascendente, visto que se
encontram duas passadeiras excessivamente próximas uma da outra e que a
segunda passadeira se encontra ocultada por uma árvore, colocando em risco a
segurança dos peões. ---------------------------------------------------------------------O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Recomendação foi aprovada por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 5 de 11

– Recomendação nº2 – Alargamento dos horários e frequência da Carreira de
Bairro da Penha de França 37B - apresentada pela Comissão Permanente de
Urbanismo, Gestão Territorial e Sustentabilidade, cuja parte deliberativa constava do
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------“Tendo em conta as considerações acima expostas, a Comissão Permanente de
Urbanismo, Gestão Territorial e Sustentabilidade vem através desta Moção, subscrita
pelo PS, PCP, BE, CDS/PP e PAN, instar a Junta de Freguesia da Penha de França, na
Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia da Penha de França de 28 de junho de
2019, a: ----------------------------------------------------------------------------------------------1. Solicitar à Câmara Municipal de Lisboa que interceda junto da Carris para que
seja aumentada a frequência de passagem da Carreira de Bairro 37B,
aumentando o número de ciclos diários e diminuindo o intervalo entre
passagens para, no máximo, 15 minutos; ----------------------------------------------2. Solicitar à CML que a rota da Carreira de Bairro 37B tenha o seu término e
início na Alameda D. Afonso Henriques, e não na Calçada de Cruz de Pedra; -3. Solicitar à CML a Carreira de Bairro 37B passe a circular nos dois sentidos,
algo que atualmente não se verifica; ---------------------------------------------------4. Solicitar à CML que a Carreira de Bairro 37B efetivamente integre no seu
percurso a Quinta do Lavrado, considerando que o atual trajeto não serve este
bairro como seria de desejar.” ----------------------------------------------------------O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Recomendação nº2 foi aprovada por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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– Recomendação nº3 – Deterioração do estado de limpeza da freguesia da Penha
de França – apresentada pelo PAN, PSD, BE e CDS/PP, cuja parte deliberativa
constava do seguinte: ------------------------------------------------------------------------------“Tendo em conta as considerações acima expostas, o PAN, o PSD, o BE e o CDS/PP
instam a Junta de Freguesia da Penha de França, na Sessão Ordinária da Assembleia
de Freguesia da Penha de França de 28 de junho de 2019, a: ------------------------------1. Tomar medidas urgentes no sentido de otimizar os seus serviços de higiene
urbana, para que possamos ter uma Penha de França mais limpa; ---------------2. Interceder junto dos seus parceiros que atuem na área da higiene urbana da
freguesia, sejam do setor público ou do setor privado, e que gerem os espaços
verdes e demais espaços públicos da freguesia no sentido de os revitalizarem
devida e sustentavelmente e garantir a sua limpeza.” --------------------------------O documento obteve a seguinte votação: ---------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
Votos a favor
X
X
Votos contra
Abstenção
A Recomendação nº3 foi rejeitada por maioria -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– Recomendação nº4 – Criação de Grupo de Trabalho e Intervenção para aferição
de situação de despejos na Freguesia da Penha de França e de mecanismos de maior
proteção das vítimas, efetivas e potenciais - apresentada 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
Assembleia de Freguesia da Penha de França de 28 de junho de 2019, que: -------------1. Crie um Grupo de Trabalho e Intervenção para que seja possível avaliar a
freguesia da Penha de França em matéria de despejos e de intimidação ou
coação de natureza imobiliária; --------------------------------------------------------2. O Grupo de Trabalho e Intervenção produza regularmente relatórios e análises
que depois sejam partilhados com a Assembleia de Freguesia e com as
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respetivas Comissões Permanentes; ----------------------------------------------------3. O Grupo de Trabalho e Intervenção funcione em estreita articulação e
colaboração com os serviços sociais da CML e com os parceiros sociais da JF
da Penha de França, para que seja possível obter o máximo possível de
informação e ajudar o máximo possível de pessoas; ---------------------------------4. Delinear programa de workshops e ações de formação para que as pessoas
possam adquirir conhecimentos e ferramentas que lhes permitam evitar
situações de despejo, atenuar as suas consequências ou evitar entrarem em
situações contratuais desvantajosas que possam colocar em risco a sua
residência e/ou status habitacional;” ---------------------------------------------------O documento obteve a seguinte votação: ---------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Recomendação nº4 foi aprovada por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– Moção – Por uma Penha de França mais verde - apresentada pelo PCP, cuja
parte deliberativa constava do seguinte: ---------------------------------------------------------“Assim, os eleitos do PCP na Assembleia de Freguesia da Penha de França
propõem que a Assembleia de Freguesia, reunida em sessão ordinária em 28 de Junho
de 2019, delibere: ----------------------------------------------------------------------------------• Proceder às inspecções periódicas anuais obrigatórias do arvoredo - pelo
menos uma no Outono e outra na Primavera, alturas do ano em que é mais
provável a visibilidade de problemas causadas por fungos (Anexo I - Art.9.9 Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa), criando um plano anual de
intervenção do arvoredo na freguesia; -------------------------------------------------• Proceder à elaboração dos respectivos relatórios fitossanitários sempre que no
decorrer de uma inspecção periódica se verifique a necessidade de uma
intervenção fitossanitária, seja ela preventiva ou não, i. é, podas inclusive
(Art.23.9 - Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa); -----------------------Página 8 de 11

• Afixar nos editais da JFPF, nos respectivos sítios na internet e nos locais de
intervenção, até 10 dias úteis antes, as datas previstas para intervenções sobre
o arvoredo, disponibilizando os respectivos relatórios fitossanitários que
suportam essas acções (no website da JFPF); com indicação da acção a
efectuar (poda, tratamento ou abate), os motivos das mesmas e a entidade que
executará os trabalhos (Art.23.9 - Regulamento Municipal do Arvoredo de
Lisboa); -------------------------------------------------------------------------------------• Interceder junto da CML para concluir o plano de registo georreferenciado do
arvoredo, com a maior brevidade possível, solicitando prazos previstos para a
sua conclusão (Art.22.9 - Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa).” ----O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Moção foi aprovada por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO NÚMERO SEIS

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

Proposta nº24/2019 – Nomeação de Auditor Externo para Revisão e Certificação
das Contas da Freguesia da Penha de França referentes ao ano de 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------O documento obteve a seguinte votação: ---------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Proposta nº24/2019 foi aprovada por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------

PONTO NÚMERO SETE

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

Proposta nº5/2019 – Protocolo de Cooperação entre a Freguesia da Penha de
França e o Centro Paroquial de São João Evangelista
-------------------------------------------------------------------------------------------------------O documento obteve a seguinte votação: ---------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Proposta nº5/2019 foi aprovada por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO NÚMERO OITO

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

Proposta nº18/2019 – Protocolo de Cooperação entre a Freguesia da Penha de
França e o Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves
-------------------------------------------------------------------------------------------------------O documento obteve a seguinte votação: ---------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Proposta nº18/2019 foi aprovada por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO NÚMERO NOVE -------------------------------Proposta nº21/2019 – Protocolo de Cooperação entre a Freguesia da Penha de
França e o Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres
-------------------------------------------------------------------------------------------------------O documento obteve a seguinte votação: ---------------------------------------------------PS

PSD

PCP

BE

CDS/PP

PAN

X
X
X
X
X
X
Votos a favor
Votos contra
Abstenção
A Proposta nº21/2019 foi aprovada por unanimidade ----------------------------------Página 10 de 11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, constatando não haver mais
intervenções, deu por encerrada a Sessão, pelas vinte e duas horas e dezassete minutos,
da qual se lavrou a presente Ata-Minuta, que foi aprovada por unanimidade. -------------A Presidente da Mesa da Assembleia
Maria Luísa Vicente Mendes

Página 11 de 11

