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ATA nº 15 

Aos 4 dias do mês de janeiro de 2016, pelas 21:00, reuniu em continuação da sessão 

ordinária iniciada em 29 de dezembro de 2015, a Assembleia de Freguesia de Olivais, 

concelho de Lisboa, no edifício Sede da Junta de Freguesia de Olivais, com 19 membros 

presentes, conforme lista anexa. 

Faltaram justificadamente os seguintes membros da Assembleia, substituídos da seguinte 

forma: 

- Olga Maria Alves Branco substituída por Isaac Daniel dos Santos Bilreiro (PS); Fernando 

Corujo Pinto Perfeito substituído por Nuno Jorge de Sampaio Carvalho Patão (PS); António 

Manuel Moura Felizardo substituído por Carlos Manuel Barradas de Carvalho (PS); Pedro 

Miguel Gomes Fonseca substituído por Nuno Miguel Serrano da Silva Monteiro (PS); 

Honorato Monteiro Moura substituído por Vasco Pais Tavares (PS); Fabian Filipe Figueiredo 

substituído por Samuel Marcelino Belchior Cardoso (BE); Isabel Maria Ribeiro da Cruz 

substituída por Olimpia Henriques de Almeida (PSD). 

Os pontos da Ordem de Trabalhos em falta foram: 

 

• Regulamentos: 
 

o Funcionamento do Orçamento Participativo JFO; 
o Mercado Retalhistas JFO; 
o Venda Ambulante; 
o Licenciamento da Atividade de Arrumador de Automóveis; 
o Acampamento Ocasionais; 
o Licenciamento da Realização de Espetáculos e de Divertimento ao Ar Livre. 

 
 

O Senhor Presidente da Mesa deu início à Assembleia de Freguesia pelas 21,30 h dando a 

palavra ao Vogal Carlos Lourenço (PCP) - que falou sobre as atas que tinham sido aprovadas 

na última Assembleia e que o Partido Comunista Português votou contra por não estar em 

conformidade e, por essa razão, disse que a ata nº 2 passou do ponto 3, sem colocar as 

palavras da Srª Presidente e alertou também que na mesma ata não estava à votação do 

documento . 
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O Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a intervenção do Vogal e lamentou não ter sido 

oportuna por não ter sido referida na altura mas, disse que iria verificar e retificar a 

situação. 

 

De seguida informou que a ata nº 3 não tinha sido posta à votação por não ter a 

intervenção do Vogal José Ricardo (PS) e que tendo sido enviado a todos os membros, iria 

colocar à votação a referida ata (3). 

Ata nº 3 

Abstenção  Contra A Favor 

0 4 (PCP e MOCT) 13 (PS e PSD) 

 

 

Passou-se à aprovação da Ata nº 4. 

Ata nº 4 

Abstenção Contra A Favor 

0 4 (PCP e MOCT) 13 (PS e PSD) 

 

Passou-se à aprovação da Ata nº 14. 

 

Carlos Lourenço (PCP) – questionou o porquê da ata 14 quando a ata não acabou esta é 

continuação. 
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Presidente da Assembleia -  explicou que é normal fazer-se a ata por sessão, sejam elas de 

continuação ou não. 

Ata Nº 14 

Foi aprovada por unanimidade 

 

 

 

 

Regulamento do Funcionamento do Orçamento Participativo 

 

A proposta foi apresentada pelo Vogal Sr. José Ricardo Silva. 

E foram solicitadas alterações pela Bancada do PSD os artºs 5º, 8º, 9º e 12º, pela bancada 

do MOCT os artºs 6º, 7º, 8º e 9º, do PCP o artº 5º. 

Eram 21,h40 entrou o elemento da bancado do BE e também o elemento da bancada do 

MOCT. 

Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, por Unanimidade. 

         

 

 

   Regulamento do Funcionamento de Mercados Retalhistas 

 

 

A proposta foi apresentada pelo Vogal José Ricardo Silva, depois da apresentação foi 

solicitado pela bancada do PSD a correção e alteração do artº 18º. 

Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, com: 

Abstenções Contra Favor 

5 (PSD e MOCT) 0 14 (PS, PCP E BE) 
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Regulamento de Venda Ambulante 

 

A proposta foi apresentada pelo Vogal José Ricardo Silva. 

Francisco Domingues (PSD) – Levantou algumas questões em relação ao Preambulo, Seguro 

e inicio da atividade e IRS, onde (estações de Metro, Aeroporto em qualquer área, a que 

distância de Escolas). Também falou sobre o artº 9º alínea a) o artº 5º (tem um erro) e 29º 

nº 3. 

O artº 17º foi eliminado. 

 

Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, com: 

Abstenções Contra Favor 

2 (MOCT) 0 17 (PS, PSD, PCP e BE) 

 

 

 Regulamento de Licenciamento da Atividade de Arrumador de Automóveis 

 

A proposta foi apresentada pelo Vogal José Ricardo Silva. 

A bancada do PCP fez uma declaração que ficou de enviar para anexar à presente ata. 

Francisco Domingues (PSD) – informa que concorda genericamente com a bancada do PCP 

pois não concorda com o Regulamento. 

 

Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, com: 

Abstenções Contra Favor 

4(PSD, BE) 5 (PCP e MOCT) 10 (PS) 
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Regulamento de Acampamentos Ocasionais 

 

A proposta foi apresentada pelo Vogal José Ricardo Silva. 

 

Passou-se de imediato à votação, tendo sido Aprovada, por Unanimidade. 

 

 

Regulamento de Licenciamento da Realização de Espetáculos e de Divertimentos ao Ar 

Livre 

 

A proposta foi apresentada pelo Vogal José Ricardo Silva. 

Depois da apresentação e não havendo dúvidas passou-se à votação, tendo sido Aprovada, 

por Unanimidade. 

 

• Informação escrita da Presidente 

 

Cecília Sales (PCP) – alertou para Segurança nas Escolas e nas saídas do Metro; falta de 

policiamento de proximidade. 

Pergunta se existe listagem de calcetamentos ou só se tapa um buraco na rua toda? 

Carlos Lourenço (PCP) – questionou sobre os acidentes de trabalho, o Posto de Limpeza. 

Gonçalo Maggessi (MOCT) – Solicita a pintura das placas de toponímia; dúvidas sobre o 

calcetamento, os contratos de controlo de água para a rega dos espaços verdes, rega 

automática 80%. 
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Francisco Domingues (PSD) - Perguntou para quando a aplicação da “Minha Rua”;  

Pediu esclarecimentos sobre a lomba em frente ao lote 474 da Rua Almada Negreiros; e da 

falta de limpeza e pombos na Rua do Dondo. 

Foi solicitado o prolongamento da Assembleia de Freguesia por mais 30 minutos que foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Foram prestados os esclarecimentos às questões levantadas pelas várias bancadas pelo sr. 

Vogal José Ricardo Silva e depois desses esclarecimentos foi colocada à votação a ata em 

minuta que foi aprovada por Unanimidade. 

 

Os trabalhos desta Sessão da Assembleia de Freguesia foram encerrados às 24h30m, tendo 

elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente e Secretários da Mesa da 

Assembleia. 

 

O PRESIDENTE: 

 

1º SECRETÁRIO: 

 

2ª SECRETÁRIA: 

 


