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Eu, Elsa Maria de Matos Severino, Presidente da Mesa cla Assembleia de Freguesia cle Avenidas Novas,

faço saber que, nos termos do disposto no artigo 3e, números 1 a 3 cla lei 1-A/2020 de 19 cle março,

§e§§ê9§IdUéItA cotrvocada para o dia

SCI

a

dej_qnfip,de aqe!, às 20h30, no Centro Sócio Cr-rltural dos

Serviços Sociais da Administração Pública, sito na Avenida Visconcle cie Valmor, ns 76-A, em Lisboa,
realizar-se-á por videoconferência.

Tenclo logrado conseguir solução técnica para

o efeito, proceclemos à alteração do

Eclitat n.e 26,

incluindo o ponto relativo à lntervenção do Público, durante o qualserão prestados os esclarecimentos
solicitados, de acordo com o clísposto no artigo 49e daLeiT5/2A13 cle 12 cle setembro,
Mais faço saber, nos termos do disposto na alínea c) do número 1 do artigo 14.e, conl'ugado com o
número 1do artigo 1l-.s da Lei7512013, cle

1-2

de setembro, que a Ordem cle Trabalhos da Assembleia

deFreguesia,ConvoCadaparasereunirem5essão.ordináriano.@,às20h30,é
a seguinte:

-

PERíoDO DE INTERVENÇÃo

Do PÚBLlc0

(Realizar-se-á mecliante inscrição prévia clos

interessados, para o endereço de correio eletrónico assembleia.avnovas@gmail.com, até às 23hsg

clo próximo elia 26 cle junho, seNta-feira, indicando

o máxinro cle três perguntas, a quem

posteriormente será disponibilirado o link de acesso à plataforma Zoom para acesso à

Sessão

Ordinária da Assembleia de Freguesia);

.

PAOD;

- Aprovação da ata na 18 (26 de setembro de 2019);
- Aprovação rla ata na 19 (19 de clezembro cle 2019);

- Ordem do dia:

1.

lnfornração escrita cla Senhora presiclente;

2.

Apreciação, Discussão

e

Deliberação da Prestação de Contas cle 2019 (proposta

7O/20201e do Relatório de Atividades (propost a ns 95|ZO2O;
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3.

Apreciação do lnventário de bens, clireitos e obrigações;

4.

Apreciação, Discussão

e Deliberação da proposta da 1a Revisão Orçamental de

2020

(Proposta ns 8412O20);

e

Apreciação, Discussão

Deliberação da proposta de Aprovação

do protocolo

de

coOperação entre a Junta de Freguesia de Avenidas Novas e a Associação Protetora dos
Diabéticos de Portugal, no âmbito do Projeto "sLtper MÍni-chet'es" e respetiva minuta de

protocolo (Proposta ns 39/2020);

6.

e

Apreciação, Discussão

Deliberação da proposta de Aprovação

do protocolo

de

cooperação entre a lunta de Freguesia cle Averridas Novas e a Associação Protetora dos
Diabéticos de Portugal, no âmbito do Projeto "Casa da Disbetes" e respetiva minuta de

protocolo (Proposta ns 4012020);

7.

e

Apreciação, Discussão

Deliberação da proposta de Aprovação

do Protocolo

de

cooperação entre a Junta de Freguesia de Avenidas Novas e a PolÍcia de Segurança Pública
e respetiva minuta de protocolo (Proposta ns 4L/2020);

8.

Apreciação, Discussão e Deliberação da proposta de Aprovação cla atribuição de apoio
financeiro à AN/\Dlc e respetiva nrinuta de protocolo (proposta np 4512a)0;

9.

Aprecíação, Discussão e Ratificação da proposta de Sr-rspensão das obrigações financeiras
dos comerciantes tjo Mercado do Bairro Santos, conforme clisposto no ns:L do artigo 37e

do "Regulamento Geral dos Mercados de Lisboa" (proposta ns 6312020);
10. Apreciação, Discussão e Ratificação da proposta cle lsenção de taxas para os comerciantes
da Freguesia devido à situação epidemiológica cle COVID-19 (Proposta nq 69/2020);

11. Apreciação, Discttssão e Ratificação da proposta de Aprovação clos valores cle capital

clo

seguro de acidentes pessoais autarcas (proposta ns 68/2020);
J.2' Apt'eciação, Discussão

e

RaiiÍicaçâo

do comprorlisso plurianual

assur-rriclo rio

procedimento de Ajuste Direto n.e 596/IFAN/2019 (proposta nstLlZOZ});
13. Apreciação, Discussão

e

Ratificação dos compromissos plurianuais assumidos nos

proceclimentos de A.iustes Diretos simplificados para Aquisição cle Seguros
Acidentes Pessoais (Proposta ns 77 /2020);
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Âpreciação, Discussão

e

da proposta de Aprovação

Ratíficação

e

Ratificaçâo dos

compromissos plurianuais assumidos nos procedimentos de Ajustes Diretos simplificados
para Aquisição de §eguros

15. Apreciação, Discussão

-

e

ramo de Multirriscos iProposta nç 78/202A1;

Ratificaçâo da proposta

de Aprovação

e

Ratificação do

compromisso plurianual assumido no procedimento de Ajuste Direto simplificado
l9lJFAN/2020, para Aquisição de Seguro

-

n.e

Varredoura {Proposta ns 79/2A2A1

1-6. Apreciação, Discussão e Deliberação da propostã de Autorização prévia pâra a assunção

de cornpromissos plurianuais (Proposta ns 7VZAZO);

L7. Apreciação, Discussão e Ratíficação da proposta de Aprovação do Aditamento ao Contrato
de Delegação de Competências do Municipío na Freguesia de Âvenidas Novas, no âmbito
do Fundo de Emergência Social de Lisboa
18. Apreciação, Discussão

e

-

Agregados Familiares iProposta n* 76l20ZOj;

Deliberação da propostâ de Aprovação do Aditarnento ao

Contrato de Delegação de Competências do Município na Freguesia de Ávenidas Novas
(Contrato n.e6lUCTIDRJT/2OL9|} - (proposta np 82/ZA2OL
L9. Apreciação, Discussão

e Ratificação da proposta de Aprovação do apoio excecional

e

temporário a agregados familiares carenciados e afetados pela panclemía de COVID-19
(Proposta nq 85/2020);

20. Análise da situação panelémica (COVID-19) atual na freguesia;
21. Análise à utilização do Arco de 5ão Bento como estaleiro das obras da Praça de Espanha;
22. Análise ao plano de mobilidade anunciado para

a Avenida 5 de Outubro;

23. Apreciação e Discussão do Relatório de avaliação do grau de observáncia do respeito pelos
direitos e Bãrantias constantes na Lei ns 24/98 de 26 de maio {Proposta ns 55/2020}.

Lishoa, 24 de junho de 2020
A Presidente da Assembleia eÍe Freguesia
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E[sa Maria de Matos Severino

Avenida de Berna, n.s 1

*

LISBOA,

105&036 lTel.219 363 060
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Exma. Senhora

Presidente

da Mesa da Âssembleia

de

Freguesia de Àvenidas Novas,

Lisboa, 11 de junho de 2020

Manana Sacadura Cabral de Sousa e Âlvim, eleita pelos CDS-PP à Assembleia de
Fteguesia de Âvenidas Novas, vem, pelo preseÍrte, apresefltaÍ a V. Exa. o pedido
de tenúnciaaomandato,ao abrigo do disposto no atigo 76." da

Lein." 169/99,

de 18 de setembto, na sua atual versão, e flo attigo 32.o,rt." 2, do Regimento da
Âssembleia de Freguesia de Avenidas Novas.

A ota requerente informa que atentos os seus

e

atuais compromissos profissionais

acadêmtcos não lhe é possível continuar a exeÍcer

dedicação e empenho que lhe são, naturalmente, exigidos.

Com os mais respeitosos cumprimentos,

(Mariana de §ousa e Alvim)

o

seu mandato com

a
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Exma. Senhora

Presidente

da Mesa da

Assembleia

de

Freguesia de Avenidas Novas,

Lisboa, 29 de junho de 2020

Maria Krus Abecasis Corrêa Nunes, membro independente, eleita pelo CDS-PP

à

Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas, vem, pelo presente, apresentar a V. Exa. o

v

pedido de renúncia ao mandato, ao abrigo do disposto no artigo 76.' da Lei n.o 169199, de
18 de setembro, na sua atual versão, e no artigo 32.o, n.o 2, do Regimento da Assembleia de

'

Freguesia de Avenidas Novas.

A

ora requerente informa que atentos os seus atuais compromissos familiares

e

profissionais não lhe é possível continuar a exercer o seu mandato com a dedicação e
empenho que lhe são, naturalmente, exigidos.

Com os mais respeitosos cumprimentos,

}l**

ü.*r3xü'i

(Maria Corrêa Nunes)
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Exma. Senhora

Presidente da Mesa da Assembleia de
Freguesia de Avenidas Novas,
Lisboa, 30 de junho de 2020

Tiago Manuel Mesquita Tavares, membro independente, eleita pelo CDS-PP à Assembleia de
Freguesia de Avenidas Novas, vem, pelo presente, apresentar a V. Exa. o pedido de renúncia ao
mandato, ao abrigo do disposto no artigo 76.e da Lei n.e 169/99, de L8 de setembro, na sua atual
versão, e no artigo l/.e, n.e 2, do Regimento da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas.
O ora requerente informa que atentos os seus atuais compromissos familiares e profissionais
não lhe é possível continuar a exercer o seu mandato com a dedicação e empenho que lhe são,
natu ralmente, exigidos.

Com os mais respeitosos cumprimentos,

(Tiago Tavares)
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ASSEMBTEIA DE FREGUESIA
DE

AVENIDAS NOVAS

Folha de Presenças
30 de junho de 2020

Executivo
Ana Maria Gaspar

r
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Marques

José Maria Escarameia de

Sousa

(

( rr-ArJ<
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Dora Helena de Albuquerque Lampreia

,7

Venâncio José Pereira Mendes Rosa

( *-r-"*V

Gonçalo Maria Vassalo Moita
José Pedro Athayde Albuquerque Soares Rebelo
Jorge Manuel Serra de Almeida

1'1--'r,,--\.

?*.\Â--

Obs.: As presenças foram confirmadas pela Presidente da Mesa de Assembleia, considerando a
realizaçáo da reunião por videoconferência, ao abrigo do disposto no no 3 do art.o 3o da Lei no 1N2020, de 19 de março.

Av. de Berna ne1
1050-036 Lisboa
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ASSEMBTEIA DE FREGUESIA
DE

AVENIDAS NOVAS

Folha de Presenças
30 de junho de 2020
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Pedro Miguel Machado Anastácio

Jorge Manuel Moedas Nogueira da

.\q

c*a.-

Silva--------------u
#["

f ,r-=--}4*

Nuno Manuel Mendes da Cruz David

l./
I

Elsa Maria de Matos Severino
Maria Carolina Freire G. M. de Carvalho

v.

Marquês
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Substituições

Obs.: As presenças foram confirmadas pela Presidente da Mesa de Assembleia, considerando a
realização da reunião por videoconferência, ao abrigo do disposto no no 3 do art.o 3o da Lei no 1N2O2O, de 19 de março.

Av. de Berna n91
1050-036 Lisboa
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AVENIDAS NOVAS

Folha de Presenças

tr

30 de junho de 2020

CDS-PP

Maria Raquel Ferreira Castela

7@*

Abecasis

Ana Patrícia M. R. Macedo Silva Lobo do
José Filipe da Costa Toga Machado

Vale

Soares

Luís Francisco do Couto Bento de Sousa

------

/-)
\.
\/ut-.*#*
,a
\ tC':-t--(

Maria Krus Abecasis Correa Nunes

Substituições

Obs.: As presenças foram confirmadas pela Presidente da Mesa de Assembleia, considerando a
realizaçáo da reunião por videoconferência, ao abrigo do disposto no no 3 do art.o 3o da Lei no 1-

N2020, de 19 de março.

Av. de Berna nel
1050-036 Lisboa
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ASSEMBTEIA DE FREGUESIA
DE

AVENIDAS NOVAS

Folha de Presenças
30 de junho de 2020

Luís Pedro de Miranda

Proença

fa

k

Luísa Maria Chaves Adriano da Silva

Nelson Pinto

Antunes

Carlos Guilherme da Costa Martins
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Maria Eulália Gomes Frazáo

Substituições

Obs.: As presenças foram confirmadas pela Presidente da Mesa de Assembleia, considerando a
realizaçáo da reunião por videoconferência, ao abrigo do disposto no no 3 do art.o 3o da Lei no 1N2020, de í9 de março.

Av. de Berna ne1
1050-036 Lisboa
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AVENIDAS NOVAS

i'ú

Folha de Presenças
30 de junho de 2020

CDU
tsabet Maria Laureano

Varão
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Substituição
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Ana Paula Trindade Rodrigues

Substituição

lndependentes
Catarina Canongia de Alpoim de Gouveia

Homem

f[d l*ak

Pedro Luís Bandeira Félix

Obs.: As presenças foram confirmadas pela Presidente da Mesa de Assembleia, considerando a
realização da reunião por videoconferência, ao abrigo do disposto no no 3 do art.o 3o da Lei no 1N2O2O, de 19 de março.

Av. de Berna ns1
1050-036 Lisboa
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Assembleia GMAIL

't

José Filipe Toga Soares <jftogasoares@gmail.com>
30 dejunho de 2020 20:31
Assembleia GMAIL; PS - Catarina Homem
Re: FW: documentos a ser apresentados no PAOD

De:

Enviado:
Para:

Assunto:

Exma. Sra. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas
Cara Arquitecta Elsa Severino,
De acordo com o Regimento em vigor, este documento submetido pela eleita Catarina Homem
lamentavelmente não pode ser submetido à votação uma vez que foi enviado à mesa agora, violando o
disposto no Regimento, alinea f do artigo 27'.
Como tal,terâ que ser apresentado noutra Assembleia.
Com os melhores cumprimentos
José Toga Soares
Eleito do CDS
Assembleia GMAIL

<assembleia.avnovas

escreveu no dia terça,30|A6DA20 à(s) 20:16:

Boa noite,

Remete-se Voto de Saudação enviado pela eleita independente Catarina Homem, para ser discutido no PAOD.

Com os melhores cumprimentos,

Rute Rocha
Secretariado. Gabinete de Apoio à Presidente

JUHTA de
FÊE6UE5IA

ÉüIENIDA§
hIOVAS
Av. De Bema noí, 1050-036 Lisboa
+351 219 363 060
rute.rocha@if-avenidasnovas.pt

www.if-avenidasnovas.pt
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Assembleia GMAIL

José Filipe Toga Soares <jftogasoares@gmail.com>
30 dejunho de 2020 20:33
Assembleia GMAIL; BE - Ana Trindade
raquel abecasis
Re: Pontos a ser discutidos no PAOD

De:

Enviado:
Para:
Cc:

Assunto:

Exma. Sra. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas
Cara Arquitecta Elsa Severino,
De acordo com o Regimento em vigor, os documentos que o BE submeteu para serem apreciados nesta
Assembleia lamentavelmente não podem ser submetidos à votação uma vez que competia à mesa enviar os
mesmos até as 12 horas do dia da Assembleia o que não aconteceu, violaÍrdo o disposto no Regimento,
alinea f do artigo 27'.
Como tal, terá que ser apresentado noutra Assembleia.
Com os melhores cumprimentos
José Toga Soares
Eleito do CDS.
Assembleia GMAIL

<assembleia.avnova

> escreveu no dia terça, 301A612020 à(s) 16:19:

Exmos. Senhores eleitos"

Reencaminha-se documentação enviada pela bancada do BE, para ser discutida no PAOD.

Com os melhores cumprimentos,

Elsa Severino
Presidente
da

Assembleia de Freguesia
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Assembleio de Freguesio de Avenidos Novos
CDS.PP

Lisboa, 30 de Abril de 2020
Proposta no PROO1 /GAFCDSPP/2020

PROPOSTA
Exma. Sra. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas

Cara Arquitecta Elsa Severino,

Lisboa, à imagem do que se passa no resto do país, caminha para o envelhecimento demográfico
da sua população residente, ao mesmo tempo que deixou de ser um polo de atracção para escolha

de primeira habitação para a gqnde parte das pessoas (individuais e famílias), seja pelo custo dos
imóveis, seja pelas dificuldades impostas pelo município a quem possuiveiculo automóvel,

Estes factores contribuem para uma desertificação da cidade

e o crescente envelhecimento

de

quem cá fica,

A aposta da autarquia tem sido na mobilidade suave, com a melhoria do espaço público,
acessibilidades, redes cicláveis, cujo objectivo deve

ser articulado com os

das

necessários

procedimentos a nível semafórico, no intrínseco respeito pelos direitos dos peÕes, de resto vertidos
da Carta Municipaldos Direitos dos Peões e no Plano de Acessibilidades Pedonalde Lisboa.

0s passeios da nossa cidade há muito que são apontados, ainda, como uma das principais causas
para os idosos preferirem ficar em casa pois representam um risco de queda o que os pode atirar
facilmente para uma situação de acamados.

Recentemente veio a público um estudo de 2019, publicado na edição de Junho da revista Acta

Médica Portuguesa, da autoria de Pedro Soares Branco, Sílvia Boaventura, Jorge Rodrigues,
Teresa Plancha, Mariana Martins, Marta Silva, Vítor Brás da Silva

e Luís Horta, que incidiu

sob

idosos residentes na Grande Lisboa, e que são seguidos em consulta externa de medicina física e

de reabilitação do Hospital Curry Cabral, tendo sido avaliados, dentro de vários parâmetros

{*wtx-c>

8

Ztr§ ,Pt

L

CDS.PP

Assembleio de Freguesio de Avenidos Novos
CDS.PP
inerentes às suas deslocações

e

locomoçã0,

os tempos de abertura dos semáforos de

26

passadeiras ao redor das 3 enhadas do hospital,

O estudo conclui que os tempos de

semaforizaçâo reservados

necessidades dos nossos idosos, revelando

a

peões não acautelam as

os "êsforços atléticos" dos idosos para

poderem

atravessar em segurança, pondo em risco a sua saúde e a própria vida.

"... a legislação destinada aos cidadãos de mobilidade condicionada, Decreto Lei 163/2006, que
estipula que o sinal verde de travessia de peÕes deve estar aberto o tempo suficiente para permitir a

travessia dos peões a uma velocidade de 0,4mis não está a ser cumprida", notam os autores desse
estudo.

A competência de definição e aferição dos tempos de semaforização para peÕes é do Pelouro da
Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, pelo que importa apurar quantos casos idênticos ao
identificado no estudo, existem na cidade, em particular em zonas de acesso a equipamentos a que
acedem pessoas com mobilidade reduzida.

Nesse sentido, os eleitos do CDS-PP têm

a honra de propor à Assembleia de

Freguesia de

Avenidas Novas, reunida a 30 de Junho de 2020, que solicite à Junta de Freguesia de Avenidas
Novas:

1. Que interceda junto do Pelouro de Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa para que proceda

à alteração dos tempos de semaforização junto às entradas do Hospital Curry Cabral, promovendo

que o atravessamento em passadeira seja feito com o tempo necessário para pessoas com
mobilidade reduzida;

Lisboa, 30 de Junho de2020

Os Eleitos do CDS
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CDS.PP
Assembleio de Freguesio de Avenidos Novos
CDS.PP

Lisboa, 30 de Abril de 2020
Voto de Louvor n0 VLOIiGAFCDSPP/2020

VOTO DE LOUVOR
Exma, Sra. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas

Cara Arquitecta Elsa Severino,

Considerando que Portugal, em geral, vive tempos excepcionais fruto da pandemia provocada pelo

vírus SARS-CoV-2 (vulgarmente conhecido como novo coronavirus) que colocou o país em Estado

de Emergência proposto por Sua Exa. o Presidente da República a 19 de Março de 2020 e
ratificado pela Assembleia da República nesse mesmo dia;

Considerando que este virus

é conhecido por ser

altamente contagioso, sendo que, segundo

estudos científicos, poderá resistir em certas superfícies durante dias;

Considerando que

a doença nos humanos tem um período médio de incubação de 14 dias e

existem pessoas portadores de SARS-CoV-2 que são assintomáticas tornando assim a detecção
desta doença mais complicada;

Considerando que, em Portugal, o vírus já fez mais de 1500 mortos e mais de 40 mil infectados,
sendo que, em todo o mundo, os números são ainda mais assustadores.

Considerando que a Junta de Freguesia de Avenidas Novas, órgâo de proximidade com todos os
nossos vizinhos e vizinhas, teve de adaptar todos os recursos humanos à nova realidade de vida

em estado de emergência, primeiro, e de calamidaàe, mais tarde, tendo estes recursos humanos
sido de importância vital na manutenção da limpeza das vias públicas, do auxilio à população mais
carenciada, no apoio psicológico a quem precisou.
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CDS.PP
Assembleio de Freguesio de Avenidos Novos
CDS.PP

Com base nestes considerandos, os eleitos do CDS têm a honra de propor à Assembleia de
Freguesia de Avenidas Novas, reunida a 30 de Junho em sessão ordinária por videoconferência,
que:

1

-

Seja aprovado um voto de louvor a todos os colaboradores da Junta de Freguesia de Avenidas

Novas pelo trabalho fantástico desenvolvido no período complicado que atravessamos, e que
asseguram necessidades elementares dos nossos vizinhos e vizinhas.

2

-

Que a Junta de Freguesia de Avenidas Novas dê conhecimento público deste voto de louvor nos

seus órgâos de comunicação (Facebook, lnstagram, Newsletter e Revista)

Lisboa, 30 de Junho de2020

Os Eleitos do CDS
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Assembleio de Freguesio de Avenidos Novos
CDS.PP

Lisboa, 30 de Abril de 2020
Voto de Louvor n' VPO1/GAFCDSPP/2020

VOTO DE PESAR
Exma, Sra, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas

Cara Arquitecta Elsa Severino,

Considerando que Portugal, em geral, vive tempos excepcionais fruto da pandemia provocada pelo
vírus SARS-CoV-2 (vulgarmente conhecido como novo coronavírus);

Considerando que, em Portugal, o vírus já fez mais de 1500 mortos e mais de 40 mil infectados,
sendo que, em todo o mundo, os números são ainda mais assustadores.

Com base nestes considerandos, os eleitos do CDS têm a honra de propor à Assembleia de
Freguesia de Avenidas Novas, reunida a 30 de Junho em sessão ordinária por videoconferência,
que:

1

-

Seja aprovado um voto de pesar por todos os cidadâos portugueses que morreram vitimas desta

pandemia.

Lisboa, 30 de Junho de 2020

Os Eleitos do CDS
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30 DE JUNHO OE2O2O

srssÃo oRDINARIA
DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE AVENIDAS NOVAS

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas vinte horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia

de Freguesia de Avenidas Novas, por videoconferência ao abrigo do disposto no artigo 3o, números 1 a
3 da Lei 1-N2020 de 19 de março, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------

- TNTERVENÇÃO DO PUBLTCO;

PAOD;

- Aprovação da ata no 18 (26 de setembro de 2019);

- Aprovação da ata no 19 (19 de dezembro de 2019);

- Ordem do dia:

---

1.

Informação escrita da Senhora Presidente;

2.

Apreciação, Discussão

e

Deliberação da Prestação de Contas de 2019 (Proposta

no

7Ol2O20) e do Relatório de Atividades (Proposla no 9512020); -----------

3.

Apreciação do lnventário de bens, direitos e obrigaÇões;

4.

Apreciação, Discussão

e

Deliberação da proposta da 1" Revisão Orçamental de 2020

(Proposta no 84l2O2O);

5.

Apreciação, Discussão e Deliberação da proposta de Aprovação do Protocolo de cooperação

entre a Junta de Freguesia de Avenidas Novas e a Associação Protetora dos Diabéticos de
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Portugal, no âmbito do Projeto "Super Mini-Chefes"

e

respetiva minuta de protocolo

(Proposta no 39l2O2O);

6.

Apreciação, Discussão e Deliberação da proposta de Aprovação do Protocolo de cooperação
entre a Junta de Freguesia de Avenidas Novas e a Associação Protetora dos Diabéticos de
Portugal, no âmbito do Projeto "Casa da Diabetes"e respetiva minuta de protocolo (Proposta
no 4OI2O2O);

7.

Apreciação, Discussão e Deliberação da proposta de Aprovação do Protocolo de cooperação
entre a Junta de Freguesia de Avenidas Novas e a Polícia de Segurança Pública e respetiva
minuta de protocolo (Proposta no 4112020);

8.

Apreciação, Discussão e Deliberação da proposta de Aprovação da atribuição de apoio
financeiro à ANADIC e respetiva minuta de protocolo (Proposta no 4512020);

9.

Apreciação, Discussão e Ratificação da proposta de Suspensão das obrigações financeiras
dos comerciantes do Mercado do Bairro Santos, conforme disposto no no 1 do artigo 37o do
"Regulamento Geral dos Mercados de Lisboa" (Proposta n'631202A);

10. Apreciação, Discussão e Ratificação da proposta de lsenção de taxas para os comerciantes
da Freguesia devido à situação epidemiológica de COVID-19 (Proposta n" 69/2020);
11. Apreciação, Discussão

e Ratificação da proposta de Aprovação dos valores de capital do

seguro de acidentes pessoais autarcas (Proposta n" 68/2020);
12. Apreciação, Discussão e Ratificação do compromisso plurianual assumido no procedimento
de Ajuste Direto n.o 596/JFAN/2019 (Proposta no 7212020);

13. Apreciação, Discussão

e

Ratificação dos compromissos plurianuais assumidos nos

procedimentos de Ajustes Diretos simplificados para Aquisição de Seguros

-

ramo de

Acidentes Pessoais (Proposta no 7712020);
14. Apreciação, Discussão e Ratificação

da proposta

de Aprovação

e

Ratificação dos

compromissos plurianuais assumidos nos procedimentos de Ajustes Diretos simplificados
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para Aquisição de Seguros

15.

Apreciação, Discussão

-

e

ramo de Multirriscos (Proposta n'7812020);

--

da proposta de

e

Ratificação

Aprovação

Ratificação do

compromisso plurianual assumido no procedimento de Ajuste Direto simplificado
79/JFAN/2020, para Aquisição de Seguro
í

-

n.o

Varredoura (Proposta no 7912020):

6. Apreciação, Discussão e Deliberação da proposta de Autorização prévia paru a assunção de
com prom issos pl u rianu ais (Proposta

n'

7

1 I

2O2O);

17. Apreciação, Discussão e Ratificação da proposta de Aprovação do Aditamento ao Contrato

de Delegação de Competências do Município na Freguesia de Avenidas Novas, no âmbito
do Fundo de Emergência Social de Lisboa

-

Agregados Familiares (Proposta no 7612020); -

18. Apreciação, Discussão e Deliberação da proposta de Aprovação do Aditamento ao Contrato

de Delegação de Competências do Município na Freguesia de Avenidas Novas (Contrato
n..6/UCT/DRJFl2O19) - (Proposta no 8212020);
19. Apreciação, Discussão

e

-------

Ratificação da proposta de Aprovação do apoio excecional e

temporário a agregados familiares carenciados e afetados pela pandemia de COVID-19
(Proposta no 85/2020);

-------

20. Análise da situação pandémica (COVID-19) atual na freguesia;
21

. Análise à utilização do Arco de São Bento como estaleiro das obras da Praça de Espanha;

22.

Análise ao plano de mobilidade anunciado paru a Avenida 5 de Outubro;

23. Apreciação e Discussão do Relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos
direitos e garantias constantes na Lei no 24198 de 26 de maio (Proposta no

55/2020).*----

lniciados os trabalhos, foiverificada a presença online dos membros da Assembleia de Freguesia, pela
Presidente da Mesa de Assembleia, de acordo com a lista de presenças, assim como dos membros do
Executivo da Junta
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O Vogal do Executivo Gonçalo Moita não compareceu. ------

O eleito do PS Jorge Manuel Moedas Nogueira da Silva entregou o seu pedido de substituição e foi
substituído pelo Alberto Roccazzella
Os eleitos do CDS-PP Mariana Sacadura Cabral de Sousa e Alvim, Maria Krus Abecasis Corrêa Nunes
e Tiago Manuel Mesquita Tavares entregaram o seu pedido de renúncia ao mandato

A eleita Ana Patrícia Lobo do Vale não compareceu.
Na sequência das renúncias das eleitas do CDS-PP, o eleito Lourenço de Saldanha da Bandeira Botelho

de Sousa passa a integrar a bancada efetiva do CDS-PP
A eleita do PPD/PSD Luísa Maria Chaves Adriano da Silva entregou o seu pedido de substituição e seria
substituída pela Maria de Fátima Martins Lopes Hipólito Samouqueiro, mas esta encontra-se doente. ---

A eleita do PPD/PSD Maria Eulália Gomes Frazào entregou uma justificação para a sua falta,
considerando que, uma vez que a sessão se realiza por videoconferência, não tem acesso nem
conhecimentos para participar.
Confirmado o quórum, a Presidente da Mesa da Assembleia deu início aos trabalhos.
O eleito José Toga Soares pediu um ponto de ordem à Mesa e questionou a Presidente da Assembleia

sobre se a sessão estava a ser em streaming para todos os fregueses tendo sido informado que o
assunto se estava a desviar da Ordem de Trabalhos. Nesse sentido o eleito disse estar sob protesto na
sessão e com todas as consequências que advêm desse protesto.
Na sequência do Período de lntervenção do Público, e considerando a inscrição prévia dos interessados,

para o endereço de correio eletrónico assembleia.avnovas@qmail.com,

até às 23h59 do dia 26 de junho,

sexta-feira, inscreveram-se 8 (oito) fregueses, que falaram pela sua ordem de inscrição, à exceção de 2
(dois).

O eleito José Toga Soares pediu um ponto de ordem, solicitando um voto de confiança à Mesa da
Assembleia de Freguesia, solicitando que os serviços da Junta agilizassem a votação. A eleita Raquel
Abecasis pediu que os ânimos se acalmassem, que é uma situação nova para todos e que o pedido feito
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pelo eleito náo laz sentido neste momento e que a mesma seria retirada. A eleita lsabel Varão também

não concordou com a moção de confiança, Írisando que apenas não concorda com a intervenção da
técnica da CML sem que os eleitos tivessem conhecimento e uma vez que não era o momento para esse
esclarecimento. O eleito José Toga Soares refere que tem de haver uma sêparação de poderes entre a

Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia, e que quem deverá conduzir os trabalhos é a
Presidente da Mesa e não a Presidente da Junta, inÍormando que retira a moção de conÍiança

Relativamente aos documentos enviados para serem discutidos no PAOD, pelo Bloco de Esquerda e
pela lndependente Catarina Homem, foi considerado pelo José Toga Soares que os mesmos entraram
fora de horas de acordo com o Regimento. Foi questionado à eleita Ana Trindade sobre a intenção de
querer que os mesmos Íossem discutidos. A eleita retirou os documentos enviados. Não se questionou
a eleita Catarina Homem porque esta abandonou os trabalhos.

Os eleitos José Toga Soares, Pedro Félix e Carlos Martins abandonaram a sessão.
No Período Antes da Ordem do Dia, Íoi enviado por correio eletrónico, por parte do CDS-PP, a Proposla

n" PRO01/GAFCDSPP/2020, para que a Assembleia de Freguesia solicite à Junta de Freguesia que
interceda junto do Pelouro de Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de proceder à
alteração dos tempos de semaÍorizaçáo junto às entradas do Hospital Curry Cabral, de maneira a que

as pessoas com mobilidade reduzida possam atravessar a passadeira com o tempo necessário à sua
condição. O eleito Nuno David sugeriu a reÍormulação do ponto, tendo a eleita Raquel Abecasis sugerido
o texto "proceda à revisão e alteração" e acolhido pelo eleito do PS. Submetida à votação, a mesma Íoi

aprovada por

maioria.

--:-------------

O CDS-PP enviou igualmente o Voto de Pesar n'

VP01/GAFCDSPP/2O2O por todos

os cidadãos

portugueses que morreram vítimas da pandemia COVID-19. Submetido à votação, o mesmo Íoi aprovado

por maioria.
Por último, o CDS-PP enviou igualmente o Voto de Louvor n" VL01/GAFCDSPP/2O2O a iodos os
colaboradores da JFAN pelo trabalho fantástico desenvolvido neste período de pandemia, por
assegurarem necessidades elementares dos nossos vizinhos e vizinhas, e que a JFAN dê conhecimento
público deste voto de louvor nos seus órgãos de comunicaçâo (Facebook, lnstagram, Newsletter e
Revista). Submetido à votação, o mesmo Íoi aprovado por maioria.
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Dado o avançar da hora a Presidente deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata em
minuta, que foi aprovada por maioria, com a abstenção do eleito do CDS Luís Francisco Sousa e vai ser
assinada pela própria Elsa Maria Matos Severino e pela 2" Secretária Maria Carolina Freire Guerra Moura
de Carvalho Marquês.

Presidente

2" Secretária
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