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Projeto de Ata nº 2 

Assembleia de Freguesia 

 

Nos termos e para os efeitos da alínea b) do nº1 do artigo 14º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, reuniu em sessão 
Ordinária a Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique, a vinte de dezembro de dois 
mil e vinte e um. A senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Ana Luísa Cardoso 
Marques Teixeira Loureiro, deu início à seguinte ordem de trabalhos, constituindo o 
presente documento, bem como os originais das propostas votadas, a ata em minuta da 
reunião: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Período Antes da Ordem do Dia; ----------------------------------------------------------------- 
A Presidente da Assembleia de Freguesia formalizou a tomada de posse do eleito 
pelo CDS, Francisco Neto de Carvalho; informou a Assembleia de que não havia 
fregueses inscritos para intervir na Assembleia; e informou ainda que os eleitos pelo 
CDS comunicaram previamente que estavam constituídos como grupo de bancada 
autónoma. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Período da Ordem do Dia; -------------------------------------------------------------------------- 

1. Apreciação e Votação da Proposta de recomendação da IL;  

A votação da recomendação foi adiada para uma próxima reunião. A maioria dos 
eleitos acordou a organização de um Grupo de Trabalho, constituído por um eleito 
de cada bancada, com a abstenção dos eleitos do Bloco de Esquerda e do PCP.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Apreciação e Votação da Proposta de recomendação do CDS; ------------------------------ 

A votação da recomendação foi adiada para uma próxima Reunião, após a 
apresentação formal do documento à Assembleia de Freguesia e ao Órgão Executivo.  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Apreciação e votação da proposta de autorização para a celebração do Protocolo de 
Delegação de competências, até 31 de dezembro de 2021, no âmbito do Fundo de 
Emergência Social do Município de Lisboa - Vertente de apoio a Agregados Familiares, 
incluindo nos regimes extraordinários de apoio no âmbito da pandemia de Covid-19; 
O Presidente do Executivo, Pedro Costa, fez uma exposição da proposta, que de 
seguida foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Apreciação e votação da proposta de decisão de aprovação do projeto de 

Regulamento de Fundo Social da Junta de Freguesia de Campo de Ourique após 
submissão a consulta pública; ------------------------------------------------------------------------ 
O Presidente do Executivo, Pedro Costa, fez uma exposição da proposta, que de 
seguida foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Apreciação e votação da proposta de alteração do Regulamento do Orçamento 
Participativo da Junta de Freguesia de Campo de Ourique;  
O Vogal do Executivo, Hugo Vieira da Silva, fez uma exposição da proposta, que de 
seguida foi colocada à votação, tendo sido aprovada por cinco votos favoráveis da 
bancada do PS, três da bancada CDS, e um voto da bancada do BE, e com as 
abstenções da bancada do PSD, com dois votos, um voto da bancada do PCP e um 
voto da bancada da IL. ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Apreciação e votação da proposta de “Documentos Previsionais do Ano de 2022”, 
Opções do Plano e Orçamento; --------------------------------------------------------------------- 
O Presidente do Executivo, Pedro Costa, fez uma exposição das propostas, que de 
seguida foram colocadas à votação em conjunto, tendo sido aprovadas com cinco 
votos favoráveis da bancada do PS, e as abstenções de dois eleitos da bancada do 
PSD, três da bancada do CDS, um da bancada da IL, um da bancada do BE e um da 
bancada do PCP. -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Apreciação e votação da proposta de Mapa de Pessoal 2022; ------------------------------ 
O Presidente do Executivo, Pedro Costa, fez uma exposição da proposta, que de 
seguida foi colocada à votação, tendo sido aprovada com cinco votos favoráveis da 
bancada do PS, e as abstenções de dois eleitos da bancada do PSD, três da bancada 
do CDS, um da bancada da IL, um da bancada do BE e um da bancada do PCP. --------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Apreciação da Informação Escrita do Presidente à Assembleia de Freguesia, referente 
ao período de 1 de setembro de 2021 a 30 de novembro de 2021; ------------------------ 

O Presidente do Executivo, Pedro Costa, fez uma exposição das atividades, tendo 
prestado os esclarecimentos solicitados. ----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No período após a ordem de trabalhos foi constituído o grupo de trabalho para 
desenvolvimento da Proposta de recomendação da IL com a seguinte composição: 
PS – elemento a designar; PSD - Mafalda Cambeta; CDS – Teresa Morais Leitão; IL - 
Bernardo Lacerda; BE- Vasco Barata; PCP - Marta Corado. -----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Senhora Presidente de Assembleia de Freguesia sugeriu ainda a análise do atual 
Regimento da Assembleia de Freguesia pelas bancadas, indicando o prévio envio do 
documento aos eleitos. --------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos e para os efeitos do nº3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, foi lavrada a presente ata em minuta, que depois de lida em voz alta e de 
aprovada, será assinada por mim, César Gama Laranjo Ferreira, que a redigi enquanto 
primeiro secretário e pela presidente da mesa da Assembleia de Freguesia, Ana Luísa 
Cardoso Marques Teixeira Loureiro. ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia de Freguesia: ---------------------------------------------------------- 

 

(Ana Luisa Cardoso Marques Teixeira Loureiro) ----------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Primeiro Secretário da Assembleia de Freguesia: ----------------------------------------------- 

 

(César Gama Laranjo Ferreira) ---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


