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JOSÉ FILIPE DA COSTA TOGA MACHADO SOARES, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de 

Avenidas Novas, torna público, nos termos do art.º 56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que na 

sessão ordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2022 foram tomadas as seguintes deliberações: 

Período Antes da Ordem do Dia: 

Recomendação sobre os autocarros de turismo (apresentada pela Iniciativa Liberal) 

Recomendação aprovada por maioria com 12 votos a favor (cinco do PPD/PSD, quatro do CDS-

PP, dois da Iniciativa Liberal, um do BE), 2 votos contra (um da CDU, um do CHEGA) e 5 

abstenções (cinco do PS). 

Voto de Pesar pelo falecimento do Prof. Adriano José Alves Moreira (apresentado pelo CDS-PP) 

Voto de Pesar subscrito pela Iniciativa Liberal e pelo CHEGA, aprovado por maioria, com a 

alteração sugerida pelo PSD no primeiro ponto da sua parte deliberativa “(…) pelo falecimento 

do Conselheiro de Estado (…)”, com 17 votos a favor (cinco do PPD/PSD, cinco do PS, quatro 

do CDS-PP, dois da Iniciativa Liberal, um do CHEGA), 1 voto contra (um da CDU com declaração 

de voto) e 1 abstenção (uma do BE). 

Voto de Saudação pelo 47º aniversário pelo 25 de novembro de 1975 (apresentado pelo CDS-PP) 

Voto de Saudação subscrito pela Iniciativa Liberal, aprovado por maioria, com a alteração 

sugerida pelo PSD no segundo ponto da sua parte deliberativa “(…) enviar a todas as forças 

políticas com representação parlamentar e ao CDS (…)”, com 12 votos a favor do (cinco do 

PPD/PSD, quatro do CDS-PP, dois da Iniciativa Liberal, um do CHEGA), 3 votos contra (um da 

CDU com declaração de voto, 2 do PS com uma declaração de voto) e 4 abstenções (três do PS, 

uma do BE). 

Voto de Saudação “100 anos de José Saramago” (apresentada pela CDU) 

Voto de Saudação aprovado por maioria com 7 votos a favor (cinco do PS, um da CDU, um do 

BE), 7 abstenções (cinco do PPD/PSD, dois da Iniciativa Liberal) e 5 votos contra (quatro do 

CDS-PP, um do CHEGA).  
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Voto de Louvor aos elementos da PSP, da Polícia Municipal e aos Bombeiros de Lisboa (apresentado 

pelo CHEGA) 

Recomendação rejeitada com 11 votos contra (cinco do PS, quatro do PPD/PSD, um da CDU, 

um do BE), 7 votos a favor (quatro do CDS-PP, dois da Iniciativa Liberal, um do CHEGA) e 1 

abstenção (uma do PPD/PSD) 

Período da Ordem do Dia: 

Ponto 1 - Aprovação da Ata nº 8 referente à sessão de 27 de setembro de 2022. 

Aprovado por unanimidade, com as alterações submetidas pelo eleito Fernando Pereira do PS, 

com 13 votos a favor (quatro do PPD/PSD, quatro do PS, dois do CDS-PP, um da Iniciativa 

Liberal, um da CDU, um do BE). 

Ponto 3 - Apreciação, Discussão e Deliberação sobre o Orçamento 2023 e Grandes Opções do Plano – 

Proposta nº 165/PRES/2022. 

Proposta rejeitada com 10 votos contra (cinco do PS com declaração de voto, dois da Iniciativa 

Liberal com declaração de voto, um da CDU com declaração de voto, um do BE, um do CHEGA) 

e 9 votos a favor (cinco do PPD/PSD, quatro do CDS-PP). 

Ponto 4 - Apreciação, Discussão e Deliberação sobre o Mapa de Pessoal 2023 - Proposta nº 

160/PRES/2022. 

Proposta retirada. 

 

Avenidas Novas, 26 de janeiro de 2023 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

 

  José Filipe da Costa Toga Machado Soares 


