
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALVALADE, REALIZADA NO DIA DEZ DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE
.--„-...——..--.„-„.......-.... ATA NUMERO DEZ——————————————
.-..-—.-.-.„—.„.--..———— (Mandato 2017-202 l) ——————————————
—— Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezanove reuniu na sua Sede, sita na
Rua Conde de Arnoso número cinco-A, Lisboa, a Assembleia de Freguesia de Alvalade,
sob a presidência do seu Presidente efetivo, Luís Filipe Nunes Coimbra Nazaré,
coadjuvado por Igor Boal Roçadas, Primeiro Secretário, e por Joana Vanessa Henriques
Medeiro, Segunda Secretária. ————————————————————————
—— Assinaram a "Lista de Presenças", para além dos mencionados, os seguintes
Membros: ———————————————————————————————
—— Do Partido Socialista (PS): - Rosa Maria Gomes Lourenço, António Diogo
Carvalho Gongo Carvalheda, André Manuel Rabaça Bernardo, Ana Luísa Flores de
Moura e Regedor e Mário Rui Peixoto dos Reis Costa. ——————————————
-— Do Partido Social-Democrata (PSD): - Rui Pereira Caeiro, Joaquim Miguel
Calado Cortes de Meirelles, Maria Regina da Costa Moreira Lagoa de Araújo Santos e
Miguel Tomás Cabral Gonçalves. ——————————————————————
—— Do Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP): Francisco Maria
Rosa Fialho Camacho, Abel IVIanuel de Matos Alves dos Santos, Ana Rita Gagean de
Sousa Guerra Costenia e José Lima Andrade dos Santos Correia. —————————
—— Da Coligação Democrática Unitária (CDU): - Ana Cristina Nunes Gouveia e
Aquino José Mário de Noronha. ———————————————————————
—— Do Bloco de Esquerda (BE): Afonso Maria da Silva Moreira. ————————
-— Faltaram à reunião os seguintes Membros: ————————————————
—— Rita Alexandra Delgado Branco dos Santos Teixeira, que justificou a sua ausência
e foi substituída por Ana Luísa Regedor;———————————————————
-— Catarina Maria Martins Vaz Ferreira e Silva, que justificou a sua ausência e foi
substituída por Rui Caeiro; —————————————————————————
-— António Manuel Pimenta Proa, que justificou a sua ausência e foi substituído por
Joaquim Meirelles; ————————————————————————————
-— José Luís Rezende Moreira da Silva, que justificou a sua ausência e foi substituído
por Maria Araújo Santos; —————————————————————————
—— Sara Luísa Nunes de Sousa Santos, que justificou a sua ausência e foi substituída
por Miguel Gonçalves; ——————————————————————————
—— As vinte e uma horas, constatada a existência de quorum, o Senhor Presidente da
Assembleia declarou aberta a reunião. ————————————————————
.-„-—.........-..-. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia verificou não existirem inscrições de público
para intervir. ——————————————————————————————
.--—.—„.„——„ PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ———————
—— Membro Afonso Moreira (BE) apresentou o seguinte documento:——————
.———„„„.-....———————— Moção—————————————————
"—„—„-—„—__.—„—— Recuperar o Teatro Maria Maios ———————————
—— Considerando que:——————————————————————————
—— i. Passado um ano e alguns meses desde o anúncio de entrega do Teatro Maria
Matos à gestão privada, temos um teatro fechado e bloqueado no meio de uma luta
entre concorrentes nos tribunais. Não foi por falta de aviso: fosse sobre a falta de
critérios e obrigações claras de serviço público inscritos no concurso, fosse sobre a
fragilidade jurídica óbvia com que o contrato de arrendamento do teatro seria
celebrado; alertámos para tudo isto nesta assembleia e tudo isto foi rejeitado pela
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vereação da cultura da Câmara Municipal de Lisboa. Aqui estamos, um ano depois, e
os resultados estão à vista. ————————————————————————
—— ii. A manutenção da gestão pública do Teatro Maria Matos seria um fator
poderoso de diversificação de públicos, face aos alertas de afunilamento da oferta
cultural, devido à turisüficação da cidade, alertas que o próprio Plano Estratégico
Municipal da Cultura de 2017 lança, deforma insistente. ————————————
—— iii. A concessão do Teatro foi errada por diversas razões. Foi errada por falha de
transparência (não constava do Plano Estratégico para a Cultura nem no Contrato
Programa da EGEAC, ou sequer no programa eleitoral do Partido Socialista). Foi
errada por ser financeiramente desnecessária (o orçamento para a Cultura aumentou
todos os anos e não tem problemas de sustentabilidade face aos seus encargos). Foi
errada por destruir dez anos de investimento público (seja pela requalificação e
compra de equipamento técnico para o Teatro que agora seria entregue a privados,
seja pelo investimento simbólico e artístico). Foi errada por ser juridicamente frágil
(como se comprovou agora) e, finalmente, por falhar politicamente, não apenas pela
renúncia a soluções que mantêm a gestão do Teatro na esfera pública, algo
surpreendente no atual contexto, mas também por caucionar publicamente a ideia de
que projetos artísticos que desafiem os limites da contemporaneidade não são para o
grande público ou sequer o público escolar. —————————————————
—— iv. A concessão fechou literalmente o Teatro Maria Matos. Assumir as
responsabilidades implica corrigir o erro e reabrir o teatro sob gestão pública. O
Bloco apoiará uma solução pública. Como tal, desafiamos a vereadora da Cultura a
fazer o óbvio: assumir o erro e reverter a concessão. ——————————————
—— Assim, a Assembleia de Freguesia de Alvalade, reunida em 10 de abril de 2019,
delibera o seguinte:———————————————————————————
—— l. Recomendar à Câmara Municipal de Lisboa a anulação da concessão da gestão
do Teatro Maria Matos a privados, lançando concurso público para novo projeto de
programação e direçâo artística. ——————————————————————
—— 2. Instar a Junta de Freguesia de Alvalade a realizar, a breve prazo, uma sessão
pública sobre o futuro do Teatro Maria Matos, com vista à discussão do assunto junto
dos cidadãos e cidadãs residentes na freguesia, para auscultação das suas opiniões,
como utilizadores próximos deste equipamento público. —————————————
„— Lisboa. 9 de abril de 2019, ———————————————————————
—— O eleito pelo Bloco de Esquerda, Afonso Moreira ————————————— "
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que não era a primeira vez que a
questão do Teatro Maria Matos ia à Assembleia de Freguesia. Em abril do ano anterior
apresentara-se uma moção que foi rejeitada pela maioria. Voltara-se a apresentar outra
moção em novembro, aprovada por maioria com algumas rejeições. Na última
Assembleia voltaram a levantar a questão do Teatro Maria Matos. —————————
—— Para o PCP as questões essenciais mantinham-se. Era um equipamento cultural na
Freguesia, a Câmara tinha investido dinheiro, fizera vários melhoramentos, formara
trabalhadores e a concessão era dada a um privado. ———————————————
—— Essa concessão fazia lembrar um pouco a Fertagus, em que o concessionário
privado operava com infraestruturas criadas pelo Estado e os lucros iam todos para o
privado. ————————————————————————————————
—— Ali era um pouco assim, o Estado investia e o privado ficava a fazer a
programação. ——————————————————————————————
—— Era um equipamento cultural importante que devia regressar à gestão e
programação da Câmara Municipal de Lisboa. Obviamente que o PCP iria votar a favor
da moção.———————————————————————————————
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—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que era um tema sensível para a
Freguesia e até podia acompanhar parte da análise, nomeadamente sobre o processo
envolto nessa decisão, com algumas questões de transparência duvidosas. Naturalmente
que censurava esse processo. ————————————————————————
—— No entanto, perante a proposta ali apresentada pelo BE, também o CDS-PP tivera
oportunidade de se pronunciar no dia anterior na Assembleia Municipal e o
entendimento mantinha-se na Assembleia de Freguesia. Entre outros motivos, aquilo
que o BE acabava por propor era que se anulasse a concessão desse espaço quando
existia uma disputa legal entre três candidatos e nem se sabia propriamente quais eram
as propostas em litígio. ——————————————————————————
-— No entendimento do CDS-PP seria uma consequência política a contrariar o Estado
de Direito, porque deviam confiar no cenário de litígio judicial em curso. ——————
—— Ainda assim, não procurando replicar alguns argumentos já expostos noutros
fóruns, aproveitava para perguntar ao Senhor Presidente da Junta o seguinte, a propósito
desse tema:———————————————————————————————
—— A Presidente da EGEAC recentemente falara de uma abordagem que até à
resolução desse litígio poderia desencadear algumas ações pontuais de promoção da
culftira nessa infraestrutura. O que perguntava era se a Junta de Freguesia já tiiiha sido
consultada para a promoção desses eventos, para esse planeamento, para essa promoção
cultural.————————————————————————————————
-— Era entendimento do CDS-PP que, acontecendo esse cenário, a Junta de Freguesia
devia ser um parceiro preferencial na promoção da atividade cutural, pela natureza e
proximidade à infraestrutura.————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que tinha muitas coisas para dizer sobre essa
moção. ————————————————————————————————
-— O Membro Afonso Moreira sabia que tinha havido no dia anterior uma discussão
na Assembleia Municipal, mas duvidava que a tivesse acompaiüiado ou não levaria ali
alguns argumentos que de maneira óbvia foram contestados. ———————————
-— Não voltaria a discutir essa questão. A decisão estava tomada, a Câmara Municipal
delineara um projeto e um plano de concessão à Junta de Freguesia de Alvalade.———
—— Tal como tivera oportunidade de dizer no dia anterior na Assembleia Municipal,
nada movia contra a concessão. O que interessava para a Junta de Freguesia de Alvalade
era que o serviço fosse prestado, por público ou privado era indiferente. Tinham a
garantia que o serviço era prestado. —————————————————————
-— Podia repetir aquilo que tinha dito na Assembleia Municipal e que confirmava as
palavras do Membro Francisco Camacho. Olhava da maneira mais estranha e absurda
ao BE ter aproveitado o facto de um conjunto de cidadãos ter interposto uma ação
administrativa, no exercício de um direito que os cidadãos tiiiham contra decisões que
entendessem poder ser discricionárias da administração pública. Utilizar essa figura
jurídica para justificar a reversão de uma decisão política, isso não fazia sentido
nenhum, não podia existir, era má política e desconsideração que as entidades privadas
e os cidadãos faziam do uso dos seus direitos.—————————————————
—— Não devia ser nunca isso que conferia o argumento e a autoridade política para a
reversão de uma decisão que já estava tomada. ————————————————
-— Não voltaria a fazer a discussão sobre se era a melhor ou a pior decisão, se devia ou
não ser concessionado à Junta de Freguesia de Alvalade. Estava muito confortável com
a decisão de concessão. ——————————————————————————
—— Parecia-lhe que o Membro Afonso Moreira não percebera a razão de estar parado e
o que estava a acontecer enquanto estava parado. Havia um processo em tribunal que
impedia a concessão de ser prestada, a Senhora Vereadora já anunciara que enquanto o
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processo estava em tribunal fizeram-se obras de melhoria de acessibilidade e, portanto,
enquanto decorressem não podia haver espetáculos. ——————————————
—— A Senhora Vereadora tinha dito outra coisa pela rama, não aprofundaram a matéra,
mas que aproveitava para responder à questão do Membro Francisco Camacho. No
momento em que as obras terminassem e não estivesse resolvido o contencioso
administrativo em tribunal, a EGEAC receberia acolhimentos naquele espaço. Nem
sequer dependeria do facto da decisão jurídica e judicial estar tomada para reabertura do
Maria Matos.——————————————————————————————
—— O Maria Matos só estava fechado porque estavam a decorrer obras. Portanto,
utilizar o argumento de que o teatro estava fechado... parecia-Uie que até era com
alguma alegria que o BE escrevia algumas frases na moção, naquele velho paternalismo
quase moralista do Bloco, quando dizia que não era por falta de aviso e terminando o
primeiro parágrafo dizendo "os resultados estão à vista". ————————————
—— Era quase com alegria que o BE tinha feito esse debate, tanto no dia anterior na
Assembleia Municipal como na Assembleia de Freguesia, quase que para mostrar que
tinha razão, mas o facto de haver um contencioso judicial não demonstrava que o BE
tinha razão. Aliás, a moção tinha sido chumbada na Assembleia Municipal e não era
por acaso. ———————————————————————————————
—— Parecia-lhe que o BE estava a atirar ao lado. Havia um problema muito grave na
Freguesia de Alvalade, chamava-se Teixeira de Pascoais. A responsabilidade executiva
e política era da responsabilidade do BE no executivo camarário e o BE queria criar ali
um jogo de luzes, chamar a atenção para outro problema verdadeiramente grave na
Freguesia e poder ocultar o verdadeiro problema da Freguesia. Era a Teixeira de
Pascoais e que tinha responsabilidade executiva do BE no executivo camarário. Esse era
o grandeproblema.————————————————————————————
—— Pedia o voto contra essa moção porque a Assembleia de Freguesia não devia ser
instrumentalizada ao ponto de servir ao BE como maneira de fugir à verdadeira
discussão onde tinha competências e responsabilidades.—————————————
—— A questão do Maria Matos estava resolvida. Não havia nenhuma questão
relativamente à concessão do Maria Matos. A Junta nada obstava, o que
verdadeiramente importava era que assim que as obras temiinassem houvesse
acolhimentos e, assim que a decisão judicial estivesse terminada, a entidade que
ganhasse o concurso pudesse fazer a gestão do Maria Matos. Era isso que importava e,
portanto, parecia-lhe que estava dada uma resposta suficiente a essa situação. ————
—— Membro Afonso Moreira (BE) disse que tinha alguma dificuldade em decidir por
onde começar, mas começava pelo fim, Teixeira de Pascoais.———————————
—— Se estavam a falar de tiros ao lado o Senhor Presidente da Junta tinha acabado de
acertar num tiro ao lado, que era atribuir a responsabilidade política da situação das
obras e da resolução do problema na Teixeira de Pascoais, da escola, porque era da
inteira responsabilidade do Vereador Manuel Salgado. Se calhar era "um tiro no
próprio pé", parecia ser isso que se tinha passado. ———————————————
—— Estendendo a pergunta a outros gmpos, perguntou quanto tempo achariam
necessário para reverter a decisão que fora tomada. Arranjavam-se uns remendos, dizia-
se que seriam realizadas lá atividades. ————————————————————
—— Achava interessante essa maneira de arranjar às vezes desculpas porque logo no
início, quando isso se colocara, tinha perguntado à Junta de Freguesia qual era a sua
posição. A Junta dizia que não era só o serviço ser prestado, seria prestado com
qualidade, seria a única intenção. Ser prestado por público ou privado, para o PS era a
mesma coisa.——————————————————————————————
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—— Não ter posição sobre as coisas era pior do que a ter má e nesse caso nem sequer
havia serviço. ——————————————————————————————
—— Falava-se na reversão de uma decisão política, mas que o BE contestara logo e
dizendo que não era legítima na sua totalidade. Não era uma decisão transparente, fora
uma decisão tomada contra as pessoas que frequentevam o Teatro e sem auscultar as
pessoas da Freguesia. Era uma decisão que estava morta na sua base, devia ter morrido
logo na altura.——————————————————————————————
—— Todas as decisões tomadas à pressa e sem sustentabilidade, depois era isso que
acontecia. Chegava o momento em que o interesse público e nesse caso cultural da
cidade e da Freguesia ficavam postos em causa. ————————————————
—— Percebia que tivessem de arranjar subterfúgios para justificar a posição, mas uma
decisão errada era uma decisão errada. O que fazia sentido nessas situações era perceber
que seria possível voltar atrás, que havia espaço político para o fazer e ter a coragem de
apostar nessa opção. ———————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Moção "Recuperar o Teatro Maria Matos", apresentada pelo
BE, tendo a Assembleia deliberado rejeitar, por maioria, com 16 votos contra (PS,
PSD e CDS-PP) e 3 votos a favor (CDU e BE).————————————————
-— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) apresentou o seguinte documento: ——
—————————————— Recomendação ——————————————
"—— Informação sobre processo de voto nas Eleições para o Parlamento Europeu

—— Considerando que: No dia 26 de maio próximo realiza-se o ato eleitoral para o
Parlamento Europeu, que irá eleger 21 deputados representantes de Portugal neste
fortim;----------------------------------------———————————————————
—— Os aios eleitorais anteriores foram marcados por uma elevada abstenção,
distanciando os eleitores de decisões essenciais para o futuro do País; ———————
—— O próximo ato será marcado por uma alteração profunda na organização e
constituição das secções de voto, desde logo pela abolição do número de eleitor e que
levará à mudança dos habituais locais de voto para muitos eleitores, o que poderá criar
confusão e gerar situações de desistência do exercício do direito de votar quando se
trate de pessoas idosas ou com mobilidade reduzida e em que existe uma alteração, a
título de exemplo, de secção de voto para outro edifício que não o habitual; —————
—— Está prevista a divisão de eleitores pelo nome, fator esse que criará maior
dificuldade neste primeiro ato eleitoral; ———————————————————
—— Importa que as Juntas de Freguesia, responsáveis pelo processo eleitoral decidam,
atempadamente, a distribuição dos eleitores pelas secções de voto, procedendo a uma
ampla divulgação e esclarecimento público das respetivas alterações e locais. ——-—
—— Neste sentido o CDS-PP, propõe à Assembleia de Freguesia de Alvalade que
recomende à Junta de Freguesia que: ————————————————————
—— l. Com a maior brevidade possível, proceda à distribuição dos eleitores da
freguesia por secções de voto; ———————————————————————
—— 2. Posteriormente, elabore um folheto informativo e cartazes com a respetiva
distribuição por secções de voto e locais e esclarecimento sobre as alterações
introduzidas no processo;—————————————————————————
——3. A campanha de informação e sensibilização seja realizada através dos locais de
estilo, dos edifícios e serviços públicos e distribuição nas caixas de correio residenciais
e comerciais, bem como nas redes sociais e sítio da internet da freguesia; —————
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—— 4. Encete contactos com o Aíunicípio de Lisboa para alargar a campanha aos
equipamentos municipais e, se possível, coordenada com a Comissão Nacional de

-— Lisboa, 9 de Abril de 2019———————————————————————
—— Pêlos eleitos do CDS-PP - Francisco Camacho—————————————— "
—— Continuando, disse que a recomendação surgia no âmbito de uma preocupação que
seria transversal aos diversos grupos ali presentes e também aos fregueses de Alvalade.
Durante o ano teriam dois atos eleitorais bastante importantes e havia uma mudança
profunda na dinâmica da constituição das secções de voto e que poderia ser ainda mais
profunda com alguns períodos experimentais, não em particular ali na Freguesia de
Alvalade. ———————————————————————————————
—— Era esse considerando que o movia a apresentar a recomendação, sabendo que
Alvalade tinha no seu tecido eleitoral, nos seus residentes, algumas faixas etárias que
por motivos naturais à sua condição podiam por algumas razões desmobilizar-se no
período de participação eleitoral. ——————————————————————
—— Uma das alterações promovidas na organização das secções de voto era a abolição
do número de eleitor e, conforme estava publicitado, a divisão dos eleitores seria feita
pelo nome, por ordem alfabética. ——————————————————————
—— Era um fator eleitoral que podia gerar alguma dificuldade no momento do exercício
do voto e o CDS-PP fazia quatro recomendações. ———————————————
—— Apresentava essa recomendação com a certeza de que se procurava transmitir aos
eleitores de Alvalade o máximo de informação perante as alterações que surtiriam efeito
já no proximo ato eleitoral em maio.—————————————————————
—— O SenhorPresidente da Junta começou por saudar o CDS pela oportunidade da
proposta, a que naturalmente pedia o voto favorável. ——————————————
—— Parte das propostas do CDS decorriam daquilo que era a relação institucional
normal de Juntas de Freguesia com a Câmara Municipal. ————————————
—— Tendo em conta a informação existente já com alguns meses, de que os cadernos
iriam ser regularizados em função dos eleitores passarem a ser por ordem alfabética,
levavam já seis meses a trabalhar nessa questão e a preparar um plano de divulgação à
população.———————————————————————————————
—— O ponto l já estava feito, mas nada obstava a que se votasse favoravelmente. A
Câmara Municipal tinha pedido que as Juntas de Freguesia se pronunciassem até dia 9 e
na semana anterior já se tinham pronunciado exatamente com a distribuição dos
eleitores pelas secções de voto. ———————————————————————
—— Os outros três pontos deconiam das relações institucionais. Estavam programadas
algumas ações de informação.———————————————————————
—— A partida as pessoas não mudariam de secção de voto, mudariam sim de mesa.
Verdadeiramente importante seria no momento da eleição a pessoa ser conduzida para a
mesa con-eta.——————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Recomendação "Informação sobre processo de voto nas
Eleições para o Parlamento Europeu 2019", apresentada pelo CDS-PP, tendo a
Assembleia deliberado aprovar por unanimidade. ——————————————
.———-.—-———— PERÍODO DA ORDEM DO DIA ———————————
—— Ponto único - Apreciação, discussão e votação da Proposta" n° 133/2019,
relativa à celebração do contrato interadministrativo de delesação de
competências, entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de
Alvalade, com vista à promoção de vários programas^^ios domínios dos
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equipamentos urbanos, cultura, tempos livres e desporto, ação social, ambiente,
desenvolvimento e ordenamento urbano e proteção da comunidade;——————
—— O Senhor Presidente da Junta começou por agradecer à Assembleia de Freguesia
a disponibilidade de ter marcado a Assembleia extraordinária, seguindo aquilo que o
PCP na última Assembleia de Freguesia tinha dado nota como certa de que o texto à
aprovação não era o texto final. ———————————————————————
-— Parte da discussão política em si já estava feita, mas se tivessem alguma questão
nova que quisessem ver respondida estava disponível.-—————————————
—— As alterações em relação ao texto anterior, tirando algumas questões de pormenor
relativas à cláusula 10, aprovada na Assembleia Municipal por unanimidade, tinham
que ver com a modificação aos limites de financiamento. Teria que ser formalizado até
25% pelo Vereador, de 25% a 50% pela CâmaraMunicipal e a partir de 50% tinha que ir
à Assembleia Municipal. —————————————————————————
-— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que se não tivesse havido a pressa em
fazer a Assembleia ordinária no dia l de abril, o primeiro dia do mês, talvez estivessem
no dia 10 de abril a ter a sessão ordinária. Essa pressa tiiiha dado o resultado que se
sabia.—————————————————————————————————
—— Também registava que o Senhor Presidente, depois de o ter contrariado dizendo
que aquilo que afirmara não era verdade, todos se enganavam e ainda bem que assim
era.——————————————————————————————————
—— A CDU mantinha o seu sentido de voto mas ainda não compreendia a pressa. A
sensação que lhe ficava pessoalmente era que havia uma pressa do Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa em assinar esses protocolos no dia 4 de abril. Não havia
outra razão. ———————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que tivera já oportunidade de fazer uma mea
culpa a propósito do texto apresentado na última Assembleia de Freguesia. —————
—— Na altura tinha explicado porque achava melhor fazer a Assembleia de Freguesia
no início do mês. Estava programada a assinatura do contrato de delegação de
competências no dia 4 de abril e, tal como dissera na última Assembleia de Freguesia,
não queria assinar um documento que não tivesse sido chancelado e merecido
aprovação desse órgão, a quem competia autorizar o Presidente da Junta a assinar a
delegação de competências. ————————————————————————
—— Era por respeito à Assembleia que entendera realizar a reunião antes do dia 4. O
que se assinara acabava por ser um memorando para a assinatura das delegações de
competências, que ainda não assinara e esperava assinar no dia seguinte, assim que
fosse aprovado. Era por respeito à Assembleia de Freguesia que pedira para ser marcado
com essa pressa, que no fundo era apenas por uma questão de cortesia e de respeito pelo
órgão a quem competia aprovar os protocolos. —————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 133/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar
por maioria, com 14 votos a favor (PS, CDS-PP e CDU) e 5 abstenções (PSD e BE). -
—— Submeteu à votação a Ata em Minuta referente à presente sessão, tendo a
Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade.——————————————
—— Concluída a ordem de trabalhos, deu por encerrada a reunião, eram vinte e uma
horas e quarenta minutos. —————————————————————————
—— Da sessão foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada
pêlos membros da JVtesa presentes. —————————————————————
1°.SECRETÁRIO 20.SECRETÁRIO-ScX'»tlGV\t<At<iI-?
—......-—.————-.-.——.-.OPRESIDENTE———————————————
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