Assembleia de Freguesia de Olivais
Rua General Silva Freire, lote C – 1849 – 029 Lisboa – Telf: 218540690 * FAX: 218520687

ATA n.º 10
Aos vinte nove dias do mês de abril de 2015, 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 Francisco Manuel Duarte Sande Nogueira substituído por Sandra Marina Dionísio
de Oliveira Subtil (MOCT); João Francisco Martins Papoila Magalhães substituído por Olimpia
Henriques de Almeida (PSD); António Manuel de Moura Felizardo substituído por Nuno
Miguel Serrano da Silva Monteiro (PS); Pedro Miguel Gomes da Fonseca substituído por
Nuno Jorge de Sampaio Carvalho Patão (PS); Olga Maria Alves Branco substituída por Isaac
Daniel dos Santos Bilreiro (PS); Fernando Corujo Pinto Perfeito substituído por José Joaquim
de Sousa Ferreira Martins (PS); António José Lemos Martins Rego substituído por Carlos
Manuel Barradas de Carvalho (PS); Helena Maria de Assunção Vieira dos Santos substituída
por Vasco Pais Tavares (PS).
Da convocatória enviada para os efeitos previstos no n.º 1 do art.º. 14.º do Decreto-Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, constou a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Proposta 322/2015 - Revisor Oficial
2. Proposta 335/2015 - Conta de Gerência 2014
3. Proposta 336/2015 - Retificar o Mapa de Pessoal
4. Proposta 330/2015 - Oficina do Reformado
5. Informação Escrita da Presidente

Previamente no período antes da ordem do dia, e na falta do 2º Secretário da Mesa, foi eleita
para essas funções, a Dra. Virgínia Costa (PS).
De seguida o Sr. Presidente informou que havia um erro na convocatória pois a Informação
Escrita da Srª Presidente que está no ponto 5 deverá ser o 1º, falou ainda que havia muitos
documentos e deu início ao período antes da Ordem do Dia (PAOD) dando a palavra ao
público:
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Ana Ferreira – falou que pertence à direção da ANA-AVC – Associação Nacional de Afásicos
e vítimas de Acidentes Vasculares Cerebrais, associação esta que está implantada no bairro
Bensaúde, e é única associação que apoiam os ciganos.
Assim, solicita reunião com a srª Presidente não só para conhecer à associação como
também conhecer as instalações da associação, que há mais de 10 anos se deparam
naquele bairro.

Maria José Carmona – falou dos problemas de trânsito nos Olivais, da circulação dos
autocarros para Alvalade, pois os Olivais ficou sem a carreira 21 e que faz imensa falta pois a
população está envelhecida da acumulação de lixos junto à PSP.
Maria da Natividade da Cruz – falou sobre o estacionamento e do sentido único nas Ruas
Cidade de Bolama e Bissau.
José Gonçalves – Falou dos vários problemas dos espaços verdes, corte de árvores e da
relva.
Maria da Conceição Freitas – Agradece à Srª Presidente a obra na Rua Dr. José Saraiva
que a Junta de Freguesia fez, pois sofriam muito com cheias devido ao entupimento das
sarjetas por causa das folhas, de árvores que estão muito perto dos prédios e que nesta zona
vivem muitos cegos e que eram um perigo por ali andarem.
Deolinda Dias – Agradece à Srª Presidente e à Junta de Freguesia pelo abate das árvores
na rua Dr. José Saraiva, pela obra que foi feita e que veio trazer à população da Quinta do
Morgado um melhor ambiente, pois é asmática e sofre muito com as árvores ali existentes.
José Maria Couchinha – Falou sobre o Bairro Bensaúde, que tem muitos problemas e que
os trazem para o Bairro Quinta do Morgado, como saltar por cima dos carros, não existe
intervenção com aquela gente.
Pediu ainda que se verifique a passadeira ou a sinalização em frente ao Elo Social pois o
sinal intermitente, não conseguem passar carros ou os peões, pois tem muita dificuldade.
Agradece que resolva o problema de sinalização.
Falou também das árvores que concorda com a obra feita.
José Dias – Informou que o terem cortado as árvores na Quinta do Morgado, foi uma
melhoria para o Bairro pois as árvores são enormes, e por isso tiram a claridade às
habitações e por serem árvores que deitam muito pólen causa muitos problemas de saúde,
por essa razão disse ter sido uma ótima ideia.
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Marta Martins – solicitou informação sobre a avaliação do trânsito de sentido único nas Ruas
Cidade de Moçamedes, Bolama e Bissau. Se foi feito algum estudo sobre o impacto sonoro,
acidentes, quantidade de carros. E se existe algum mapa da comparação desses impactos e
pergunta se poderão consultá-lo.
José Carlos Silva – solicita informações sobre o local para a venda ambulante e agradece à
Associação Ana-Avc pelo apoio dado à etnia cigana.
Maria Generosa – falou também das obras da Quinta do Morgado que concorda e agradece
à Junta de freguesia e à Srª Presidente, pediu também que seja arranjado o parque nas
traseiras da Rua Dr. José Saraiva que não funciona.
Gregório Pedro – informa que na rua Alferes Barrilaro Ruas, nº 11 existe uma fuga de água
há anos. Que faz uma poça enorme, transtornando os moradores daquele prédio bem como,
da água que ali é desperdiçada. Comunicou também que concorda com o abate das árvores.

Não havendo mais ninguém inscrito, passou-se à leitura das moções e votação das mesmas.
O sr. Presidente da Mesa passou-se a ler as conclusões das Moções.
1ª - Moção “Defender Abril” apresentada pela bancada o PCP.
A moção foi aprovada com o seguinte resultado:
Abstenção: 1(MOCT)
Contra: 3 (PSD)
A Favor: 15 (PS, PCP, BE e MOCT)
O dos membros do Movimento Olivais com Todos ficou de apresentar uma declaração de
voto.
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2ª - Moção “Em Defesa dos transportes Públicos” – apresentada pela bancada do PCP.
A moção foi aprovada com o seguinte resultado:
Abstenção: 0
Contra: 3 (PSD)
A Favor: 16 (PS, PCP, BE e MOCT)
3º- Requerimento “A Piscina dos Olivais” apresentado pela bancada do PCP que seja
respondido as várias questões em sede da AF na Informação Escrita.
4ª – Recomendação “ Heráldica da Freguesia dos Olivais” apresentada pela bancada do
PCP
Foi votada por unanimidade.
5ª - Voto de Pesar pela Morte de Mariano Gago, apresentado pela bancada do PS
Foi aprovado por unanimidade.
6ª- Saudação pela tomada de posse de Fernando Medina, apresentado pela bancada do PS
A saudação foi aprovada com o seguinte resultado:
Abstenção: 5 (PSD,BE e MOCT)
Contra: 4 (PCP e MOCT)
A Favor: 10 (PS)
7ª – Saudação ao Executivo da Junta pela Obra executada neste ano e meio de mandato
apresentada pela bancada do PS
Foi Aprovada com o seguinte resultado:
Abstenções: 2 (MOCT)
Contra: 7 (PSD, PCP e BE)
A Favor: 10 (PS)
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8ª – Recomendação “Melhorar o acesso à Escola Arco Iris” apresentada pela bancada do
MOCT
Foi aprovada por unanimidade.
9ª – Recomendação “Averiguar utilização do Espaço Publico abusivo na Rua 4” apresentada
pela bancada do MOCT
Foi aprovada por unanimidade
10ª – Saudação “25 de Abril” apresentada pela bancada do PSD
Que obteve o seguinte resultado:
Abstenção: 1 (MOCT)
Contra: 0
A Favor: 18 (PS, PSD, PCP; BE e MOCT)
11ª - Saudação “1º de Maio” apresentada pela bancada do PSD
Aprovada por unanimidade
12ª - Recomendação “Problemas da Rua do Dondo” apresentada pela bancada do PSD
Aprovada por unanimidade
13ª - Voto de Saudação “41 anos do 25 de abril de 1974” apresentado pela bancada do PS
Aprovado com o seguinte resultado:
Abstenção: 2 (MOCT)
Contra: 6 (PSD e PCP)
A Favor: 11 (PS e BE)
A bancada do PCP apresentou declaração de voto.
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14ª – Moção “Privatização da TAP, um atentado contra os interesses nacionais” apresentada
pela bancada do PCP
Foi aprovada com o seguinte resultado:
Abstenção: 0
Contra: 3 (PSD)
A Favor: 16 (PS, PCP, BE e MOCT)

15ª Requerimento – “Abate de árvores apresentado pela bancada do PCP
Foi informado pelo Sr. Presidente da Mesa que iria ser respondido em sede da AF e antes da
discussão da Informação Escrita.
O Sr. Vogal Carlos Lourenço (PCP) – apresentou alguns esclarecimentos sobre o
requerimento da Piscina dos Olivais.
De seguida foi dada a palavra ao Vogal Duarte Carreira, que prestou esclarecimentos sobre
as questões sobre a Piscina dos Olivais.
Fabian Figueiredo (BE) – Falou sobre a política das parcerias públicas ou privadas, e que
não está de acordo com a concessão por 35 anos dessa parceria.
Falou ainda dos regimes livres, do qual diverge da opinião do Sr. Vogal.
Carlos Lourenço (PCP – Informou que tinha sido eleito para defender os olivalenses e fazer
politica nos Olivais, por isso, questionou o porquê de não existir preços de utilização sem
pacotes.
O sr. Vogal Duarte Carreira voltou a esclarecer as questões colocadas pelos anteriores
intervenientes.
Depois falou a Vogal Cátia Rosas para esclarecer sobre o abate de árvores na Freguesia,
que foi um projeto conjunto com a CML e a UITOR, principalmente na zona da Quinta do
Morgado e que foi afixado em local próprio para o efeito e a consulta poderá ser feita na
Junta de Freguesia.
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Carlos Lourenço (PCP) – Falou que houve um abate de árvores por toda a Freguesia e não
só na Quinta do Morgado, por isso, gostaria de saber os porquês desses abates.
Depois destes esclarecimentos o Sr. Presidente da Mesa deu início à Ordem de Trabalhos,
dando a palavra à Srª Presidente para apresentação da Informação Escrita.
Presidente da Junta – Prestou ainda alguns esclarecimentos sobre a Piscina dos Olivais e
sobre o abate de árvores.
Falou dos pelouros que lhe estão diretamente ligados e das 4 Divisões criadas.
Comunicou que os outros pelouros os colegas de Executivo apresentariam cada um o seu.
Anabela Silva – Falou sobre a Educação;
Duarte Carreira – Falou sobre o Desporto e Associativismo;
Cátia Rosas – Falou sobre o Ambiente, Espaços Verdes e Higiene Urbana;
José Ricardo Silva – Falou sobre os Mercados, do Trânsito e da sinalização;
Ana Crista – falou sobre a Cultura.
Devido ao adiantado da hora foi posto à votação a prorrogação da Assembleia por mais 30
minutos, com o seguinte resultado:
18 votos a favor e 1 contra.
Passou-se de imediato ao ponto nº 2 – Proposta 322/2015 – Revisor Oficial
Depois da apresentação do documento pela Srª Presidente da Junta.
Delfino Serras (PCP) – Pergunta se foi um ajuste direto ou como foi?
Presidente da Junta – Esclareceu que foi por convite simplificado.
De seguida o documento foi colocado à votação, obtendo o seguinte resultado:
Abstenção: 7 (PSD, PCP e BE)
Contra: 1 (MOCT)
A Favor: 11 (PS e MOCT)
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A srª Presidente da Junta apresentou o ponto nº 3 – Conta de Gerência de 2014.
O Presidente da Mesa informou que eram 0h20m e que faltam ainda alguns pontos para
serem discutidos, proponho a continuação desta Assembleia no próximo dia 7 de maio de
2015, assim foi encerrada a sessão às 0h30m.
O Presidente da Mesa:

1.ª Secretário:

2.ª Secretária:

