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ATA n.º 5
Aos nove dias do mês de maio de 2014, pelas vinte e uma horas e vinte minutos na
sala da Assembleia de Freguesia, sita Rua General Silva Freire, lote C, reuniu a
Assembleia com 19 dos seus membros, conforme lista anexa à presente ata.
Faltaram João Francisco Martins Papoila Magalhães (PSD), substituído por Olimpia
Henriques de Almeida; Pedro Miguel Gomes Fonseca (PS), substituído por Isaac
Daniel dos Santos Bilreiro; Fernando Corujo Pinto Perfeito (PS) substituído por José
Joaquim de Sousa Ferreira Martins
O Sr. Nuno Miguel dos Santos Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Freguesia
deu início ao período ordem de trabalhos, dando a palavra à srª Presidente da Junta.

Presidente da Junta – Deu uma breve apresentação da prestação de contas e como
ela é apresentada e que dispensa ser partida em 2, pois como do anterior executivo
passou um elemento para o atual, não é necessário partido.
Deu também informação generalizada do orçamento em si.
Delfino Serras (CDU) - Falou que nas páginas 6 a 8 a CDU não consta do gráfico,
falou ainda das piscinas.
Na página 28 orgânica 07.00 - âmbito politico para o idoso.
147 utentes idosos sem apoio domiciliário;
Foi com agrado que no Editorial do Jornal leu a posição da Srª Presidente em relação
à EMEL;
Orgânica 13.00 transportes e comércio, o estudo do estacionamento com a Câmara
Municipal de Lisboa na Circulação do Shopping.
Fabian Figueiredo (BE) – Solicitou informações sobre os estudos que necessitaram
de pareceres e consultas;
Sobre o Fundo de Emergência Social quais os casos e porque não foi executado todo
o orçamento desta rúbrica?
Pediu informação para quando a recuperação do Complexo Desportivo da Piscina
dos Olivais;
Aumento das tarifas por causa do aumento do IVA, daí propor o congelamento das
tarifas;
Felicitou a Junta pela campanha dos dejetos caninos;
Informou ainda não estar de acordo com as palavras da Srª Presidente no Editorial do
Jornal sobre o que está lá escrito (…) consenso alargado da Assembleia de Freguesia,
daí necessita de ver a ata.
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Delfino Serras (CDU) - Pediu que a Junta de Freguesia apresentasse desculpas à
CDU e a retificação da verdade sobre a Piscina dos Olivais, para o efeito apresentou
declaração anexa.
Falou ainda da referência aos 147 utentes em pareceria com a Santa Casa da
Misericórdia do apoio domiciliário;
A monotorização com a Câmara Municipal de Lisboa sobre o trânsito no Shopping.
Solicitou informações sobre a execução orçamental:
Avenças T.O.C; pareceres a acompanhar alguns concursos públicos;
Fundo de Emergência Social executado;
Comunica ainda que partilha da opinião que todos deveremos ser indemnizados;
Disse ainda que a proposta do Bloco de Esquerda não deve ser fácil de ser feito mas
pode.
Não havendo mais inscrições passou-se à votação do Relatório de Gestão e Prestação
de Contas 2013, que foi aprovado com o seguinte resultado:
Abstenção – 3 (CDU)
Contra – 6 (BE; Olivais c/ todos e PSD)
A favor – 10 (PS)
De seguida foi dada a palavra ao Sr. Francisco Nogueira (Olivais c/ todos), para
apresentar a proposta “Transparência na Gestão dos Recursos Públicos”.
José Ricardo Silva (PS) – Disse não entender os fundamentos, quer por custos que
vai ter, quer pelas contas já estarem apresentadas.
Delfino Serras (CDU) – Disse não entender a auditoria e não tem nada que duvidar.
Sobre os protocolos pensam que devem ser transparentes.
Francisco Domingues (PSD) - Disse ser a favor dos contratos públicos, mas em
relação à auditoria o PSD abstêm-se pois não têm nada apontar.
Fabian Figueiredo (BE) – Interveio dizendo publicar nome com o valor a receber?
Concorda com a transparência da gestão mas não com a devastação do nome.
Auditoria – não concorda pois não vê qualquer dúvida nas contas.
Solicitou a reformulação do ponto 5.1 da proposta.
Delfino Serras (CDU) – Disse que os contratos com assessoria devem ser públicos.
Não concorda com o ponto 5.
Francisco Nogueira (Olivais c/ todos) – Falou que a auditoria deve ser uma boa
prática.
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Presidente da Mesa – Informou que o Tribunal de Contas fez uma auditoria há 2
anos.
Presidente da Junta – Fez um breve resumo de como se gere uma Junta de
Freguesia, com apresentação de mapas mensais, declarações de remunerações, etc.
Delfino Serras (CDU) – Disse não dar lições de moral a ninguém, concordando ou
não. Abstém-se na auditoria.
Francisco Nogueira (Olivais c/ todos) – Disse que não tem suspeita mas sim, é um
princípio em que se rege. A Câmara Municipal de Lisboa tem uma tabela com os
valores e uma lista de protocolos.
Foi solicitado um intervalo para refazer a proposta.
De seguida foi dada a palavra à Srª Presidente da Junta que fez uma pequena
intervenção sobre os considerandos da proposta.
Francisco Nogueira (Olivais c/ todos) – Solicitou que o ponto 5.5. Mapa de Pessoal
e avençados fosse publicitado no site sem nomes.
Foi proposto que esta proposta passasse a Recomendação o que foi aceite e depois
foi votada por unanimidade.
O Presidente de Mesa deu a palavra aos membros de todas as bancadas para
esclarecimentos de dúvidas.
Francisco Nogueira (Olivais c/ todos) – Solicitou informações sobre o Conselho
Olivalense; Protocolos celebrados; quais os locais públicos onde são publicitadas as
convocatórias, editais; pediu informação sobre a grua que se encontra na Rua Cidade
de Bissau; amianto nas escolas; Biblioteca dos Olivais; reuniões havidas com os
Pelouros da Cultura e Desporto; parques infantis e bebedouros; as novas
competências da Junta; Plano de ações da Componente de Apoio à Família (CAF);
Protocolos tripartidos; saúde e prevenção de toxicodependência; Férias Radicais;
dados da sinistralidade; as gravações é um ficheiro comprido.
Delfino Serras (CDU) – Fez alguns considerandos sobre a falta de seguro; higiene
no trabalho e Prevenção na CML; Espaço da Juventude; obras na Piscina; reunião
com a Proteção Civil.
Francisco Nogueira (Olivais c/ todos) – Informou que o Grupo Valoriza as
Assembleias mas que tem dúvidas sobre o alvará da grua bem como a segurança. A
reunião magna quais as associações presentes? Farmácia Zira e Ascenso e o serviço
de fisioterapia.
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Pediu o direito de resposta no jornal Olivais.
Fabian Figueiredo (BE) – Solicitou informações sobre o Dia da Mulher.
Não havendo mais nada foi posta à votação a ata em minuta que foi aprovada por
unanimidade.

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão às 23h30m.
O Presidente da Mesa:

1.ª Secretário:

2.ª Secretária:

