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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 extraordinária realizada no dia 03 de maio de 2022 foram tomadas as seguintes deliberações: 

Período da Ordem do Dia: 

Ponto 1 - Apreciação, Debate e Deliberação do Voto de Condenação, da Iniciativa Liberal, intitulado 

“Invasão da Ucrânia”. 

Aprovado por maioria com 18 votos a favor (cinco do PPD/PSD, cinco do PS, quatro do CDS-

PP, dois votos da Iniciativa Liberal, um do BE e um do CHEGA) e 1 voto contra (um do PCP) com 

declaração de voto. 

Ponto 2 - Apreciação, Debate e Deliberação da Moção, da Iniciativa Liberal, sobre a Transparência. 

Aprovado por maioria com 10 votos a favor (cinco do PS, dois da Iniciativa Liberal, um do Bloco 

de Esquerda, um do PCP e um do CHEGA) e 9 votos contra (cinco do PPD/PSD com declaração 

de voto escrita e quatro do CDS-PP com declaração de voto), com correção no ponto 1 - onde 

se lê “Entrega na Assembleia de Junta” deverá ler-se “Entrega na Assembleia de 

Freguesia”. 

Ponto 3 - Apreciação, Debate e Deliberação da Recomendação, do PS, intitulada “Taxas aplicadas aos 

comerciantes com lojas no mercado”. 

Rejeitada com 9 votos contra (cinco do PPD/PSD com declaração de voto escrita e quatro do 

CDS/PP) com 8 votos a favor (cinco do PS, dois da Iniciativa Liberal e um do CHEGA) e 1 

abstenção (um do PCP). 

Ponto 4 - Apreciação, Debate e Deliberação da Recomendação, do PS, intitulada “A segurança nas 

Avenidas Novas”. 

Rejeitada com 9 votos contra (cinco do PPD/PSD com declaração de voto escrita e quatro do 

CDS-PP com declaração de voto), com 8 votos a favor (cinco do PS, dois da Iniciativa Liberal e 

um do CHEGA) e uma abstenção (um do PCP com declaração de voto). 
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Ponto 5 - Apreciação, Debate e Deliberação sobre o Voto de Pesar, do PS, intitulado “pelas vítimas da 

intervenção militar da Federação Russa na República da Ucrânia”. 

Aprovado por maioria com 17 votos a favor (cinco do PPD/PSD, cinco do PS, quatro do CDS-

PP, dois da Iniciativa Liberal e um do CHEGA) e uma abstenção (um do PCP), com correção no 

3.º parágrafo - onde se lê “instando-se a Federação Russa” deverá ler-se “instando-se o 

governo da Federação Russa.  

Ponto 6 - Apreciação, Debate e Deliberação sobre o Voto de Saudação pelo ato eleitoral de 30 de 

janeiro, do PS, intitulado “Eleições para a Assembleia da República”. 

Rejeitado com 6 votos contra (cinco do PPD/PSD e um do CHEGA), com 7 abstenções (quatro 

do CDS-PP, dois da Iniciativa Liberal e um do PCP) e 5 votos a favor (cinco do PS).  

Ponto 7 - Apreciação, Debate e Deliberação sobre a Moção, da CDU, intitulado “Pela paz, pela 

verdade, contra a mentira e os crimes de guerra”. 

Rejeitada com 17 votos contra (cinco do PPD/PSD, cinco do PS, quatro do CDS-PP, dois da 

Iniciativa Liberal e um do CHEGA) e um voto a favor (um do PCP). 

Ponto 8 - Apreciação, Debate e Deliberação sobre o Voto de Condenação, do CHEGA, intitulado 

“Invasão da Ucrânia pela Rússia”.  

Aprovado por maioria com 17 votos a favor (cinco do PPD/PSD, cinco do PS, quatro do CDS-

PP, dois da Iniciativa Liberal e um do CHEGA) e um voto contra (um do PCP) com declaração 

de voto, com correção do último parágrafo - onde se lê “vem o eleito do Partido CHEGA das 

Avenidas Novas” deverá ler-se “vem o eleito do Partido CHEGA da Freguesia de Avenidas 

Novas”. 

Ponto 9 - Apreciação, Debate e Deliberação da Proposta do CHEGA intitulada “Comemorar o dia da 

Fundação Calouste Gulbenkian”.  

Aprovada por maioria com 12 votos a favor (cinco do PS, quatro do CDS, dois da Iniciativa 

Liberal e um do CHEGA) e 6 abstenções (cinco do PPD/PSD e um do PCP), com as alterações 
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propostas pelo PS - onde se lê “eventos culturais abertos a todos os moradores da Freguesia 

das Avenidas Novas” deve ler-se “eventos culturais abertos a todos os cidadãos” - e pelo PSD 

- onde se lê “Proposta Comemorar o Dia da Fundação Caloustre Gulbenkian” deve ler-se 

“Recomendação Comemorar o Dia da Fundação Calouste Gulbenkian” e onde se lê “Instar o 

executivo da Junta de freguesia” deve ler-se “Recomendar ao Executivo da Junta de 

Freguesia”. 

Ponto 10 - Apreciação, Debate e Deliberação da Proposta do CHEGA intitulada “Eliminar a prostituição 

no Bairro do Alto do Parque”.  

Rejeitada por maioria com 15 votos contra (cinco do PPD/PSD, cinco do PS, quatro do CDS-PP 

e um do PCP) e 3 votos a favor (dois da Iniciativa Liberal com declaração de voto e um do 

CHEGA). 

Ponto 11 - Apreciação, Debate e Deliberação da Proposta do CHEGA intitulada “Pela não instalação de 

uma residência para estudantes nas ex instalações do edifício do Ministério da Educação da Av. 5 de 

Outubro”.  

Rejeitada por maioria com 17 votos contra (cinco do PPD/PSD, cinco do PS, quatro do CDS-PP, 

dois da Iniciativa Liberal e um do PCP) e 1 voto a favor (um do CHEGA). 

 

Avenidas Novas, 04 de maio de 2022. 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

 

José Filipe da Costa Toga Machado Soares 


