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ATA n.º 7
Aos trinta dias do mês de setembro de 2014, pelas vinte e uma horas e quarenta 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 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, Olga Maria Alves Branco (PS) substituída por Maria Orlanda da Silva Almeida,
António José Lemos Martins Rego (PS) substituído por Francisco Carlos Silva Mendes, João
Francisco Martins Papoila Magalhães (PSD) substituído por Olimpia Henriques de Almeida.

O Sr. Nuno Miguel dos Santos Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Freguesia deu início
ao período antes da ordem do dia, informando que a moção sobre a alteração de nome da
Praça Cidade de Salazar, passaria para o período antes da ordem do Dia da Assembleia de
Freguesia a realizar em dezembro.
De seguida deu a palavra ao público presente.
Manuel Ferreira – Chamou a atenção dos Plátanos existentes na Rua Dr. José Saraiva e
que estão a dar cabo dos esgotos, passeios, algerozes, etc.. Gostaria de saber para quando
a resolução destes problemas. Começa na Rua Vice Almirante Augusto de Castro Guedes e
acaba na Rua 1º Cabo José Martins Silvestre.
Falou ainda da Cooperativa de Consumo da Quinta do Morgado do qual é sócio e que mais
ou menos 6 meses fecharam deixando um papel que iam de férias, e não voltaram a abrir,
por isso, gostaria de saber se alguém poderia dar informações.
Informou ainda de vários problemas que existem em várias artérias da Freguesia como por
exemplo a Ruas das Escolas – candeeiros caídos; Rua Quinta de Santa Maria Plátanos na
ADCEO que entopem os esgotos, Rua Humberto Madeira uma palmeira, etc..
Isabel Maria Leal (ARPI) – Informou que esta instituição solicitou apoio à Junta de Freguesia
em 06/12/2013, foi respondido em 12/12/2013 sem assinatura da Srª Presidente, daí o terem
vindo reforçar novamente o pedido de agendamento de reunião que foi solicitada em
25/7/2014 e que não obtiveram resposta. Daí pretender saber quais os critérios?
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Luisa Alves - Falou sobre a situação rodoviária junto ao Spacio, as passadeiras subidas, a
vinda da EMEL para os Olivais em Assembleia Municipal dito pelo Sr. Presidente da Câmara
– Dr. António Costa.
Pediu ainda informações sobre a recolha dos lixos (2ª,4ª e 6ª), sacos do lixo são os
moradores que os pagam? E também solicita informações sobre as multas.
Informa que existem espaços verdes de 3ª (espaços que se encontram em terra), 2ª (que tem
um pouco de erva e tem terra) e de 1ª (os que estão ajardinados como por exemplo Alameda
da Encarnação, Encarnação e Junta de Freguesia).
Para quando a intervenção?
O sr. Presidente da Mesa informou que antes da Ordem do Dia existiam 5 moções para
serem debatidas e votadas, por isso, vamos tentar poupar tempo, porque ainda temos 2
inscrições.

Carlos Lourenço (CDU) – Falou sobre o estado degradado das árvores na Freguesia.
Comunicou que o Sr. Vereador José Sá Fernandes, numa reunião descentralizada na
Freguesia o mesmo tinha dito que havia um estudo sobre as árvores que se encontravam
sinalizadas.
Já neste mandato as várias árvores que tem caído e que tem sido solicitado ao corte de
árvores para evitar acidentes graves.
Assim, solicitam urgência na resolução destes problemas.

Gonçalo Maggessi (Olivais c/ todos) - Falou sobre as moções que passaram da anterior
Assembleia (as moções 3 e 4) sobre o espaço da Av. De Berlim e que foi dito que era
particular e agora está em hasta pública.
Depois de vários considerandos a Moção 3 foi retirada e a Moção 4 foi chumbada.

Houve neste período um pedido de esclarecimento por parte da srª Vogal D. Cecilia Sales
(CDU) sobre as atas enviadas, a que o sr. Presidente pediu que ficava a aguardar os
contributos dos membros da Assembleia para que as atas fossem retificadas e aprovadas.
De seguida passou à apresentação das Moções 1ª – Reforço da iluminação do Parque
urbano Vale do Silêncio
Manuel Nogueira (Olivais c/ todos) - Leu a referida moção para conhecimento das pessoas
que se encontravam na sala.
O sr. Presidente perguntou se havia alguém que tivesse alguma questão sobre a moção, não
havendo o mesmo colocou à votação:
A mesma foi aprovada por unanimidade.
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E informou que o Partido Socialista iria apresentar declaração de voto.
Recomendação “Reforço da Segurança de ciclista e peões na ciclovia do Parque Urbano
Vale do Silêncio”
Gonçalo Gouveia (Olivais c/ todos) – Apresentou o documento e recomenda que seja feito
um estudo sobre a intervenção que se possa fazer para a segurança de quem utiliza aquele
espaço.
Que se alerte a CML para o assunto e a intervenção urgente para evitar os acidentes.
Não havendo inscrições a mesma foi posta à votação, sendo aprovada por unanimidade.
Moção “Privatização da EGF – um atentado ao interesse público e à economia nacional”
Cecilia Sales (CDU) – Apresentou a moção mostrando alguns dados históricos. E pedindo
que se olhe ao interesse público e não ao interesse da economia nacional.

Não havendo inscrições a mesma foi posta à votação, tendo sido aprovada com 14 votos do
(PS, CDU e BE), 3 contra (PSD) e 2 abstenções (Olivais com todos).
Moção “Em Defesa do Serviço Nacional de Saúde, uma das mais importantes conquistas da
Revolução de Abril”
Cecília Sales (CDU) – Apresentou a moção fazendo alguns considerandos, e dos vários
ataques que tem são feitos à saúde.
Falou ainda do Centro de Saúde dos Olivais e do que está implantado quanto à unidade de
saúde personalizada, fazendo também uns esclarecimentos quanto ao atendimento dos
moradores do Parque das Nações e todos os problemas que existem.
Não havendo inscrições foi a mesma posta à votação, obtendo o seguinte resultado:
0 abstenções
3 votos contra (PSD)
16 votos a favor (PS, CDU, BE e Olivais com todos)
Passou-se de seguida à Moção de Censura apresentada pela bancada do Grupo Olivais com
todos.
Manuel Nogueira (Olivais com todos) – Apresentou a moção com base nos problemas que
consideram que não foram resolvidos pela Junta de Freguesia, passado um ano, por isso o
Grupo Olivais com todos resolveu apresentar esta Moção de censura à Srª Presidente.
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Presidente da Mesa – Informou que esta moção tinha sido apresentada com base no artº 4º
noº 1 da alínea o) do Regimento.
Cecília Sales (CDU) – Informou que apresentação deste documento poderá causar a
substituição de um Executivo, mas pensa que o documento é mais um pedido de
esclarecimento do que uma moção de censura.
Comunicou ainda que não pode usar o jornal da Junta para fazer campanha a favor de um
candidato, mas isso, é só a sua opinião.
Gostaria de ouvir as respostas às várias questões.
Presidente da Mesa – Agradeceu a intervenção e esclareceu que ao contrario de outras
Assembleias a apresentação de uma moção de censura não tem o efeito a demissão do
Executivo.
Fabian Figueiredo (BE) – Informou numa das Assembleias anteriores o pedido de
esclarecimentos do Bloco de Esquerda falou do Jornal Olivais.
Sugere uma forma mais justa de utilização do Jornal, para evitar estes acontecimentos.
Esclareceu também que a moção de censura apresentada não derruba Executivos.
Comunicou que as acusações são graves e espera as respostas da Srª Presidente.
Francisco Domingues (PSD) – Falou que há muito que o PSD quer acabar com o jornal,
contudo faz parte do atual executivo manter o mesmo. E que deve passar a ser no formato
digital.
Quanto aos factos dos pontos 9 e 10 da referida moção, e por não ser do conhecimento do
PSD gostaria de ver esclarecidos por parte da Srª Presidente, a veracidade das acusações
conforme o artº 40 a alínea a) do Regimento.
Informa que no entender da bancada do PSD a moção não deve ser apresentada à Srª
Presidente mas sim ao Executivo. A manter-se nestes moldes a bancada votará contra.

Presidente da Mesa – Esclareceu que a leitura é diferente, mas que a moção está mesmo
direcionada à Srª Presidente
José Ricardo Silva (PS) – Apresentou uma declaração em nome do Partido Socialista,
nunca o Partido usou quaisquer meios da Junta para fazer campanha a favor do PS.
Agradece esclarecimentos, principalmente sobre o ponto 9, quando é que foi feito; quem é
que o fez? Como foi feito e quando?
Presidente da Junta – Informou que tinha ficado triste, indignada com esta moção, pela
injúria e difamação.
Pois acredita que foi um ataque a Srª Rute Lima.
Comunicou ainda que não fazemos confusão entre o que é Partido Socialista dos Olivais e a
Junta de Freguesia.
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Deu os parabéns ao Dr. Francisco Domingues do PSD, pela coerência em relação ao jornal.
E continuou dando resposta aos vários pontos que a moção faz referência.

Manuel Nogueira (Olivais c/ todos) – Começou por dizer que o Grupo Olivais com todos
não tem qualquer problema com a srª Presidente, e mostraram sempre disponibilidade para
colaborar com a Junta de Freguesia.
Informou também que tem uma relação formal com todos os Partidos.
E mais uma vez estarão disponíveis para colaborar com a Junta de Freguesia.
Delfino Serras (CDU) - Quer saber se é uma acusação; Ou se é afirmação?
E comunica que devemos ser claros naquilo que escrevemos e dizemos.
Por isso não se pode considerar uma moção.
A moção foi posta à votação, obtendo o seguinte resultado:
1 abstenção (BE)
15 votos contra (PS, CDU e PSD)
2 votos a favor (Olivais com todos)
A mesma foi Rejeitada.
Informa-se que a D. Cecilia Sales não votou.
O PSD vai entregar declaração de voto.
POD (Período da Ordem do Dia)
Foi apresentada a renúncia do vogal João Pedro Costa.
Nos termos da Lei é o Partido mais votado que compete apresentar a sufrágio o nome para
substituir o vogal que renunciou.
Foi apresentado o nome do Sr. José Ricardo de Oliveira Silva, para substituir o Vogal que
renunciou, passando-se de imediato à votação em voto secreto, em urna, obtendo o seguinte
resultado:
SIM 10
NÃO 1
ABSTENÇÕES 8
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Foi eleito o Sr. José Ricardo Silva que passa para o Executivo e foi substituído na Assembleia
pelo Sr. Nuno Patão, e foi ainda informado que o Sr. António Felizardo passaria a liderar a
bancada do Partido Socialista.

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à srª Presidente para apresentar a Informação
Escrita e responder às questões levantadas pelos munícipes.
Presidente da Junta – Como recomendação do Sr. Presidente de Mesa falou que iria
responder primeiro às questões colocadas pelo público:
Respondendo ao sr. Manuel Ferreira informou-o que na rua Dr. José Saraiva e Praça
Cottinelli Telmo, está haver uma obra grande projetada pela CML mas executada pela Junta
de Freguesia e que é o abate e substituição de árvores.
Falou também que devido a esta obra as calçadas e lajetas teriam que ser intervencionadas e
que existe um coletor naquela área que tem dado grandes problemas e, por isso também terá
que ter uma intervenção, por isso, foi aberto concursos públicos e esta obra terá que ser feita
por fases.
Sobre a Cooperativa de Consumo comunicou que este espaço está afeto à Junta de
Freguesia e não existindo chave foi necessário arrombar a porta. Ao fazermos isso, verificouse que existiam alguns materiais de supermercado como por exemplo: bens alimentares,
arcas frigoríficas, etc.,
Depois desta situação foi esta Junta contactada pelos corpos sociais da Cooperativa no
sentido de resolver este problema que até à data ainda não está resolvido.
Foi solicitado por escrito á CML respostas para esta situação, informando esta que a
Cooperativa tinha um contrato de ocupação que terminou em Março de 2014.
Assim, solicitamos aos corpos sociais que esclarecessem a situação e por isso, a Junta
encontra-se a aguardar a resolução deste problema.
Sobre os candeeiros a Junta de Freguesia fez um levantamento para enviar à CML, pois é da
competência desta a resolução dos problemas dos candeeiros.
Em relação à Srª D. Isabel Leal, foi informada que tivemos um problema com a plataforma e
por essa razão ficámos sem registos.
Mas ficou de se agendar com a maior brevidade possível a reunião com a ARPI.

Srª Luisa Alves foi-lhe dito que com os técnicos iriam verificar-se a situação e resolvê-la com
a maior brevidade possível.
E sobre a EMEL confirma que aquilo que escreveu no Olivais Jornal.
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De seguida apresentou a Informação escrita, dando alguns esclarecimentos ao nível de
bancos e orçamento, despesas. Mais informou que iriam ser criadas 4 divisões: ambiente
urbano, licenciamentos, ação social e recursos humanos.

Antes de entrar na discussão da Informação Escrita da Presidente, foi votado o
prolongamento da Assembleia por unanimidade.

Cátia Rosas – Respondeu sobre a palmeira na Rua Humberto Madeira encontra-se
identificada e avaliada por um técnico da CML e se estiver podre será abatida.
Sobre as regras do lixo, os sacos terão que ser fechados e sobre quem paga? A tendência e
no próximo orçamento de Estado todos teremos que comprar os sacos.
Quanto à recolha o lixo orgânico é efetuado 2ª,4ª e 6ª feira, reciclagem 3ª feira e sábado e o
papel à 5ª feira.
Os espaços verdes de 1ª, 2ª e 3ª , o Executivo da Junta já demonstrou através do jornal a
sua opção em relação aos espaços verdes.

Gonçalo Gouveia (Olivais c/ todos) – colocou algumas questões sobre o Desporto no Vale
do Silêncio do programa Olivais faz bem ao corpo e quais os custos e quem presta este
serviço.
Pediu também sobre o Espaço público, como por exemplo a reutilização dos pilaretes.
Nesta grande obra se vão colocar pilaretes junto aos Espaços Verdes do metro dos Olivais.
Congratulam-se pelo protocolo com o elo social.

Francisco Domingues (PSD) – Falou sobre a segurança e proteção civil, os Bombeiros e
Cabo Ruivo e no programa Olivais em festa só quer fazer um reparo para o Vale do Silêncio
pelo colocar e retirar do evento.
Fez ainda alguns reparos como foi apresentada a Informação com alguns erros linguísticos.
Presidente da Junta - Respondeu a todas as questões levantadas pelos membros da
Assembleia.
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Depois de discutida e de terem sido dados os devidos esclarecimentos quanto à Informação
escrita da Srª Presidente, foi encerrada a sessão às 01h00m.

O Presidente da Mesa:

1.ª Secretário:

2.ª Secretária:

