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MANDATO 2021-2025 
 

 

EDITAL N.º 17/2022 
 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 

ARROIOS QUE SE REUNIU NO DIA 29 DE SETEMBRO 
DE 2022. 

 

Eu, José Manuel Cal Gonçalves, Presidente da Assembleia de Freguesia de 

Arroios (Lisboa), faço saber, nos temos do n.º 1 do artigo 56.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, que a ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ARROIOS, que 

se reuniu em SESSÃO ORDINÁRIA, no dia 29 de Setembro de 2022, 

realizada no “Mercado de Culturas”, sito no Mercado Forno de Tijolo, em 

Lisboa, tomou as seguintes deliberações: 

A. “Voto de Saudação pelo 100.º aniversário do Prof. Adriano José Alves 
Moreira”, apresentada pelo CDS/PP, aprovada por maioria com 4 votos 

a favor do CDS/PP; 2 votos a favor do PPD/PSD; 5 votos a favor do PS; 

1 voto a favor do IL; 1 voto a favor do PAN; 1 voto a favor do CH; 3 
votos contra da CDU; 2 votos contra do BE;  

B. “Moção n.º 1/2022 da Iniciativa Liberal à Assembleia de Freguesia de 
Arroios (Lisboa) 28-09-2022”, apresentado pelo IL, aprovada por 

maioria com 4 votos a favor do CDS/PP, 2 votos a favor do PPD/PSD; 1 
voto a favor do PAN; 1 voto a favor do IL; 1 voto a favor do CH; 5 

votos contra do PS; 2 votos contra do BE; 3 abstenções da CDU;  
C. “Recomendação Implementação na Freguesia de Planos de Poupança 

para a Redução de Consumos nas Áreas da Energia, da Eficiência 
HÍdrica, e Mobilidade, em Defesa do Ambiente em ARROIOS”, 

apresentada pelo PS, aprovada por maioria com 4 votos a favor do 
CDS/PP, 2 votos a favor do PPD/PSD; 5 votos a favor do PS; 3 votos a 

favor da CDU; 2 votos a favor do BE; 1 voto a favor do PAN; 1 voto 

contra do IL; 1 abstenção do CH; 

D. “Moção pelo Direito à Saúde pelo Reforço do Serviço Nacional de 

Saúde”, apresentada pela CDU, aprovada por maioria com 4 votos a 
favor do CDS/PP; 2 votos a favor do PPD/PSD; 5 votos a favor do PS; 3 

votos a favor da CDU; 2 votos a favor do BE; 1 voto a favor do PAN; 1 

voto contra do IL; 1 abstenção do CH; 
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E. “Recomendação Limpeza Urbana”, apresentada pela CDU, aprovada por 
unanimidade; 

F. “Saudação à Comunidade Educativa”, apresentada pela CDU, aprovada 
por unanimidade; 

 

G. Votação da ata 5 da reunião extraordinária 6 de junho de 2022, 
aprovada por unanimidade. Não participaram na votação os membros 

que não estiveram presentes nesta sessão, pelo que não votaram este 
ponto; 

 
H. Votação da ata n.º 6 da reunião ordinária de 27 de junho 2022, 

aprovada por unanimidade. Não participaram na votação os membros 
que não estiveram presentes nesta sessão, pelo que não votaram este 

ponto; 
 

I. Celebração de contrato de delegação de competências entre o Município 
de Lisboa e a Freguesia de Arroios (Lisboa) no âmbito das Atividades de 

Animação e de Apoio à Família (AAAF) e da Componente de Apoio à 
Família (CAF), aprovada por maioria com 4 votos a favor do CDS/PP; 2 

votos a favor do PPD/PSD; 5 votos a favor do PS; 2 votos a favor do 

BE; 1 voto a favor do PAN; 1 voto a favor do IL; 1 voto a favor do CH; 
3 abstenções da CDU; 

 
J. Celebração de contrato de delegação de competências entre o Município 

de Lisboa e a Freguesia de Arroios (Lisboa) no âmbito das Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) – ano letivo 2022/2023 e 2023/2024, 

aprovada por unanimidade;  
 

K.  Celebração de Contrato de Delegação de Competências entre o 
Município de Lisboa e a Freguesia de Arroios (Lisboa) para a 

Manutenção de Espaços Verdes e Áreas Expectantes na Freguesia de 
Arroios (Lisboa), aprovada por maioria com 4 votos a favor do CDS/PP; 

2 votos a favor do PPD/PSD; 5 votos a favor do PS; 2 votos a favor do 
BE; 1 voto a favor do PAN; 1 voto a favor do IL; 1 voto a favor do CH; 

3 abstenções da CDU;  

 
L. Celebração de aditamento ao contrato de delegação de competências 

entre o Município de Lisboa e a Freguesia de Arroios (Lisboa) no âmbito 
do Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa – Vertente 

de apoio aos Agregados Familiares, aprovada por unanimidade;  
 

M. Alteração Orçamental Modificativa n.º 2/2022, aprovada por 
unanimidade;  
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N. Celebração de protocolo entre a Freguesia de Arroios (Lisboa) e a 
Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama 

(APAMCM), aprovada por unanimidade;  
 

O. Celebração de Protocolo com o Agrupamento de Escolas Nuno 

Gonçalves para efeitos de transferência de verba | ano letivo 
2022/2023, aprovada por unanimidade;  

 
P. Celebração de Protocolo com o Agrupamento de Escolas Luís de 

Camões para efeitos de transferência de verba | ano letivo 2022/2023, 
aprovada por unanimidade;  

 
Q. Autorização prévia para assumir compromisso plurianual para abertura 

de procedimento de contratação pública para aluguer operacional de 
impressoras. A proposta foi retirada por parte do executivo da 

Freguesia;  
 

R. Análise, discussão e votação da proposta de autorização prévia para 
assumir compromisso plurianual para serviços de promoção da 

segurança e saúde no trabalho. A proposta foi retirada por parte do 

executivo da Freguesia. 
 

S. Celebração de Protocolo com o Agrupamento de Escolas Nuno 
Gonçalves, no âmbito da área da Expressão e Comunicação, no 

Domínio da Educação Física, aprovada por unanimidade;  
 

T. Celebração de Protocolo entre a Freguesia de Arroios (Lisboa), a 
Federação Portuguesa de Xadrez e o Agrupamento de Escolas Nuno 

Gonçalves para realização de atividades de xadrez, aprovada por 
unanimidade;  

 
U. Celebração de Protocolo entre a Freguesia de Arroios (Lisboa), a 

Federação Portuguesa de Xadrez e o Agrupamento de Escolas Luís de 
Camões para realização de atividades de xadrez, aprovada por 

unanimidade;  

 
V. Celebração de Protocolo com a Associação dos Amigos da Orquestra 

Didática e o Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, no âmbito da 
área da Expressão e Comunicação, no Domínio da Educação Artística 

Musical, aprovada por maioria com 4 votos a favor do CDS/PP, 2 votos 
a favor do PPD/PSD; 3 votos a favor da CDU; 2 votos a favor do BE; 1 

voto a favor do PAN; 1 voto a favor do IL; 1 voto a favor do CH; 5 
votos contra do PS; 
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W. Celebração de Protocolo entre a Freguesia de Arroios (Lisboa), o Lisboa 

Ginásio Clube, o Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves e o 
Agrupamento de Escolas Luís de Camões, no âmbito das do 

desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 
e Componente de Apoio à Família (CAF), aprovada por maioria com 4 

votos a favor do CDS/PP, 2 votos a favor do PPD/PSD; 5 votos a favor 

do PS;3 votos a favor da CDU; 1 voto a favor do PAN; 1 voto a favor do 
IL; 1 voto a favor do CH; 2 abstenções do BE; 

 
X. Celebração de Protocolo entre a Freguesia de Arroios (Lisboa), o Lisboa 

Ginásio Clube, o Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves e o 
Agrupamento de Escolas Luís de Camões, no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), aprovada por maioria com 4 votos a 
favor do CDS/PP, 2 votos a favor do PPD/PSD; 5 votos a favor do PS;3 

votos a favor da CDU; 1 voto a favor do PAN; 1 voto a favor do IL; 1 
voto a favor do CH; 2 abstenções do BE; 

 
Y. Celebração de Protocolo a celebrar com o Lisboa Ginásio Clube | “Aulas 

em Movimento”, aprovada por unanimidade;  
 

Z. Celebração de Protocolo com o Agrupamento de Escolas Luís de 

Camões, Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves e Agrupamento de 
Escolas Rainha D. Leonor, para efeitos de acesso à plataforma digital 

Escola Virtual, aprovada por unanimidade; 
 

AA. Clebração de Proposta de protocolo entre a Freguesia de Arroios 
(Lisboa), o Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves e o Agrupamento 

de Escolas Luís de Camões no âmbito do Dia Nacional das 
Acessibilidades, aprovada por unanimidade;   

 
BB. Celebração de Protocolo entre a Freguesia de Arroios (Lisboa), o 

Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves e o Agrupamento de Escolas 
Luís de Camões, no âmbito do projeto “Brincar a Reanimar”, aprovada 

por unanimidade; 
 

CC. Proposta de Adesão à Rede Portuguesa Cidades Interculturais, 

aprovada por unanimidade; 
 

DD. Proposta de designação de júri no âmbito de procedimento concursal 
aberto para provimento de cargo de direção intermédia de 2.º grau – 

Divisão Administrativa e Financeira, aprovada por unanimidade; 
 

EE. Celebração de Protocolo com o Centro Dante de Lisboa, CRL, no 
âmbito da cultura e da interculturalidade, aprovada por unanimidade, 

tendo o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia previamente 
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esclarecido que não votaria o presente ponto e os subsequentes por 

impedimento legal dada a proximidade pessoal a algumas instituições 
com quem se propõe a celebração de protocolo; 

 
FF. Análise, discussão e votação da proposta de celebração de Protocolo 

com a NIALP - Associação Intercultural Lisboa, no âmbito da cultura 

nepalesa e da interculturalidade, aprovada por unanimidade, tendo o 
Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia previamente esclarecido 

que não votaria o presente ponto e os subsequentes por impedimento 
legal dada a proximidade pessoal a algumas instituições com quem se 

propõe a celebração de protocolo; 
 

GG. Celebração de Protocolo com a Juventude da Galiza – Centro Galego 
de Lisboa, no âmbito da cultura galega e/ou espanhola e da 

interculturalidade, aprovada por unanimidade, tendo o Senhor 
Presidente da Assembleia de Freguesia previamente esclarecido que 

não votaria o presente ponto e os subsequentes por impedimento legal 
dada a proximidade pessoal a algumas instituições com quem se 

propõe a celebração de protocolo; 
 

HH. Celebração de Protocolo com a Associação ISHA ARTES, no âmbito 

da cultura indiana e da interculturalidade, aprovada por unanimidade, 
tendo o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia previamente 

esclarecido que não votaria o presente ponto e os subsequentes por 
impedimento legal dada a proximidade pessoal a algumas instituições 

com quem se propõe a celebração de protocolo. 
 

Por ser verdade e no cumprimento da lei publicito o acima indicado pelo 

presente edital e outros de igual teor. 

Lisboa, 30 de setembro de 2022. 

 


