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ATA n.º 11 
 

 Aos sete dias do mês de maio 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 17 dos seus membros, conforme lista anexa à presente ata. 

Faltaram Honorato Monteiro Moura substituído por José Joaquim de Sousa Ferreira 

Martins (PS); Olga Maria Alves Branco substituída por Vasco Pais Tavares (PS); 

Pedro Miguel Gomes da Fonseca substituído por Nuno Jorge de Sampaio Carvalho 

Patão (PS); António José Lemos Martins Rego substituído por Francisco Carlos da 

Silva Mendes (PS); Fernando Corujo Pinto Perfeito substituído por Isaac Daniel dos 

Santos Bilreiro (PS); Isabel Maria Ribeiro da Cruz substituída por Olímpia 

Henriques de Almeida (PSD). Faltou sem substituição Fabian Filipe Figueiredo (BE) 

e João Francisco Martins Papoila Magalhães (PSD). 

 

O Presidente de Mesa deu início aos trabalhos substituindo o 1º Secretário Honorato 

Monteiro Moura por a Virginia Maria Vicente Batista Correia da Costa. 

Comunicou ainda que a Srª Presidente não estaria presente por falecimento de um 

familiar e que tinha recebido um SMS do Vogal Fabian Figueiredo informando que 

não estaria presente. 

 

De seguida informou que iriamos retomar os trabalhos da última Assembleia de 

Freguesia, debater e votar as propostas 335/2015; proposta 336/2015; proposta 

330/2015 e os membros poderão fazer as questões sobre a Informação Escrita como 

tinha ficado combinado na última Assembleia. 

 

Em relação à proposta 335/2015 e depois de ter sido apresentada pela Srª Presidente 

na Assembleia anterior e por não estar presente, responderá às questões mais técnicas 

a Srª Drª Ana Pinto, Técnica Oficial de Contas. 

 

Ficamos no período onde os membros da Assembleia poriam as questões e assim 

falou os Srs. Francisco Domingues, Delfino Serras, Sandra Subtil (MOCT): 

 

Francisco Domingues (PSD) - questionou sobre um valor de € 10.000,00 euros, que 

subsídio é esse?  

Sobre a indeminização de 2 veículos, quais veículos e a que título?   

Quando estará disponibilizada a contabilidade analítica para consulta? 

 

 

Delfino Serras (PCP) – Questionou sobre a utilização do “…nosso líder Dr. António 

Costa” na apresentação do documento, disse não é um processo correto nem 

politicamente. 
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Na página 36 do Olivais Jornal aparece a fotografia do Sr. Dr. António Costa, que é 

pura propaganda politica. 

Falou sobre os 111 trabalhadores no quadro e os 33 prestadores de serviços. Quando 

é começou as prestações de serviços? 

Perguntou também sobre a taxa de execução? 

Valor sobre as despesas com o pessoal na página 76, colaboradores? 

 

Sandra Subtil (MOCT) - Perguntou se era possível ter acesso detalhada do CAF? 

Se 8 Coordenadores são necessários pois só temos 7 escolas e há Juntas de Freguesia 

que tem 1 por 3 escolas? 

 

 

O Sr. Presidente deu a palavra ao Executivo da Junta. 

 

Anabela Silva – comunicou que o número de Coordenadores é o ideal, 1 por cada 

escola e 1 geral. 

 

O plano detalhado da CAF, foi enviado na Informação escrita estava e errado por um 

erro informático, mas irá ser reenviado novamente o plano correto. 

  

Depois respondeu mais pormenorizadamente as questões colocadas. 

 

Hugo Gaspar – Informou que na página 2 do Jornal Olivais a Srª Presidente disse 

ser uma opinião pessoal e por isso não existe culto de personalidade da Presidente da 

Junta de Freguesia. 

 

Ana Pinto (TOC) – Começou por responder sobre as transferências correntes de 

despesas, de caráter geral e de acordo com as competências. 

As indeminizações dos 2 veículos foi por queda de ramos de árvores nessas viaturas. 

Informou que a contabilidade analítica não é fácil e é composta por custos diretos e 

indiretos.  

As receitas do ponto 8 do relatório: feita por 2 fases por liquidação e a fase da 

cobrança, emite-se receitas que não se recebe e que são de CAF e dos Mercados. 

Quanto ao pessoal são 111 trabalhadores vêm da CML, os prestadores de serviços, 

são serviços que já vem da CML. 

Sobre a taxa de execução da despesa, reflete uma gestão prudente. 

São valores de despesa com pessoal, são custos inerentes a um funcionário. 

Quanto CAF são valores de carater social e que está dependente por valores da 

Segurança social. 

 

Delfino Serras (PCP) – Quantos são os funcionários da Ação Educativa?  
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Anabela Silva – São 21 Auxiliares de Ação Educativa, porque são 21 salas de JI. 

 

 

Não havendo mais questões, o Sr. Presidente de Mesa iniciou a votação da Conta de 

Gerência de 2014, foi aprovada com o seguinte resultado: 

 

Abstenção: 5 (PCP e MOCT) 

Contra; 2 (PSD) 

A Favor: 10 (PS) 

 

Passou-se de imediato à Proposta nº 336/2015 - Retificação do quadro de pessoal. 

 

O Presidente da Mesa informou que havia um erro que era 1 Técnico Superior que 

era a Srª Presidente e que por isso, teria que ser retificado. 

 

Delfino Serras (PCP) – O mapa deve definir as necessidades da Junta de Freguesia, 

e o rácio não o prova porque tem 21 trabalhadores em prestação de serviço, conforme 

a informação anterior existe uma necessidade de corrigir o mapa de pessoal. 

 

Presidente da Mesa – Para sintetizar a intervenção do Sr. Delfino Serras é de que se 

deve alargar o mapa de pessoal para a resolução dos trabalhadores que estão 

precários na Ação Educativa. 

 

Hugo Gaspar – Informou que a vinda deste mapa é para retificar uma falha de se 

incluir um Técnico Superior (Srª Presidente) que por lapso não foi incluído num dos 

últimos quadros.  

 

Depois de várias trocas de informação sobre o assunto, foi colocada á votação a 

retificação do Mapa de Pessoal, que foi aprovado por: 

 

Abstenção: 7 (PCP, PSD e MOCT) 

Contra: 0 

A Favor: 10 (PS) 

 

 

Temos agora a proposta nº 330/2015 – Oficina do reformado. 

 

Hugo Gaspar – Apresentou o documento informando que foi feito um diagnóstico 

Social na nossa Freguesia e foi visto que havia necessidade de se criar um 

regulamento para resolver alguns problemas na nossa população idosa da freguesia. 
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Cecília Sales (PCP) – Solicitou as alguns esclarecimentos sobre o documento no 

ponto 3 “… satisfação um dos…” e outro diz carências económicas. 

 

 

Depois de esclarecidas as dúvidas o documento foi posto à votação, sendo aprovado 

por unanimidade. 

 

De seguida passou-se as questões referente à Informação Escrita. 

 

Carlos Barbosa (PCP) – Solicitou informação sobre o trânsito e mobilidade, 

segundo a Informação escrita foram resolvidos os problemas das lombas, não se 

compreende que não tenha existido um estudo, um projeto e gostariam de saber se a 

obra está mesmo concluída e se os técnicos da CML emitiram algum parecer quanto 

às acessibilidades pedonais da CML. 

Em relação ao ambiente e espaços verdes e higiene urbana, quando é disponibilizada 

dos EPI’S para os trabalhadores da Higiene?  

Para quando a poda das oliveiras em toda a Freguesia?   

Para quando o arranjo dos espaços verdes degradados e que faz parte do programa 

eleitoral do PS?   

 

 

Francisco Domingues (PSD) –  questionou sobre a sinalização horizontal do Olivais 

Porta a Porta? 

Transporte regular especializado? 

Perfil técnico no atendimento social? 

Muitos erros ortográficos no documento. 

 

 

Gonçalo Maggessi (MOCT) – perguntou sobre o estacionamento junto à Quinta 

Pedagógica? 

Passadeiras na Av. Cidade de Lourenço Marques? 

Passagens rebaixadas? 

Espaços Verdes – pede informações sobre as podas e abates de árvores? 

 

 

Delfino Serras (PCP) – falou dos erros ortográficos, da Associação dos Afásicos e 

pergunta na pag. 31fala-se de um projeto piloto para eleitos de mobilidade reduzida? 

Lisboa Porta a Porta foi visto a atividade das carreiras da Carris? 

Mercado sul 
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 De seguida foi dado pelo Sr. Presidente da Mesa a palavra aos membros da Junta de 

Freguesia. 

 

José Ricardo Silva – Respondeu às questões sobre o trânsito e mobilidade, do 

Olivais Porta a Porta, das sinalizações horizontais e informou que não colide com as 

regras de transporte regular porque é gratuito. 

 

Cátia Rosas – respondeu em relação aos pesticidas, vão ser distribuídos por 

equipamentos de proteção individual e que os trabalhadores tem fardas. 

Falou da distinção entre prados e relvados e que foram cumpridas as regras de 

informação sobre o abate de árvores. 

 

Duarte Carreira –  respondeu sobre o desporto e parques infantis. 

 

 

Hugo Gaspar – informou que os erros ortográficos iram ser corrigidos. 

 

 

Depois de prestados os devidos esclarecimentos e não havendo mais nada a tratar foi 

encerrada a sessão às 00h30m. 

 

 

O Presidente da Mesa: 

 

 

1.ª Secretário: 

 

 

2.ª Secretária: 
 


