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ATA nº 18 

Aos 29 dias do mês de abril de 2016, pelas 21h00, reuniu em sessão ordinária 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: 

- Pedro Miguel Gomes Fonseca substituído por António Joaquim Pereira da Silva Madeira 

(PS); Fernando Corujo Pinto Perfeito substituído por Isaac Daniel dos Santos Bilreiro (PS); 

Honorato Monteiro Moura substituído por Carlos Manuel Barradas de Carvalho; António 

Manuel de Moura Felizardo substituído por Vasco Pais Tavares (PS); João Francisco Martins 

Papoila Magalhães substituído por Olimpia Henriques de Almeida (PSD). 

Ordem de Trabalhos: 

1 – Informação Escrita da Presidente; 

2 – Proposta nº 666/2016 – Prestação de Contas e Relatório de Gestão 2015; 

3 – Proposta nº 667/2016 – 1ª Revisão Orçamental; 

4 – Proposta nº 633/2016 – Alteração ao Mapa de Pessoal. 

 

O Senhor Presidente da Mesa deu início à Assembleia de Freguesia pelas 21,37 h dando a 

palavra ao público. 

 

Anabela Lourenço – informou que existe um cidadão sem abrigo por baixo do viaduto de 

acesso à Escola António Damásio e solicita ajuda para ele. 

Presidente da Assembleia – deu a palavra aos Vogais da Assembleia de Freguesia. 

 

Francisco Nogueira (MOCT) – questionou a mesa da AF sobre o motivo de não ter sido 

enviado até à data, nenhuma ata das sessões da AF que ocorreram desde a sua tomada de 



 

 

Assembleia de Freguesia de Olivais 

Rua General Silva Freire, lote C – 1849 – 029 Lisboa – Telef: 218540690 * Fax: 218520687  

 

  

posse, na sua redação final após correção e aprovação em AF, bem como da ausência de 

resposta do Sr. Presidente da AF aos pedidos sobre o assunto enviados por e-mail a 

19/02/2016. 

Questionou ainda, a falta de resposta do Executivo da JF ao pedido de esclarecimentos feito 

a 30/10/2015 acerca do projeto candidato ao Orçamento Participativo da CML 2015 que o 

Executivo pretendeu apoiar, recordando que o prazo legal para dar resposta a este pedido 

é de 30 dias, de acordo com a lei em vigor. 

 

Presidente da Junta – referiu que o sem abrigo está sinalizado pela Junta de Freguesia. 

 

O Presidente da Mesa -  apresentou as moções e passou-se a sua votação das mesmas. 

 

 

MOÇÃO PCP  -  “40º ANIVERSÁRIO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 

ABSTENÇÃO CONTRA A FAVOR 

3 (PSD) 0 16 (PS, MOCT, PCP e BE) 

 

 

SAUDAÇÃO -  “42º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE ABRIL 

ABSTENÇAÕ CONTRA A FAVOR 

3 (PSD) 0 16 (PS, PCP, MOCT e BE) 
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SAUDAÇÃO PCP – “1º DE MAIO DIA INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES” 

 

ABSTENÇÃO CONTRA A FAVOR 

0 3 (PSD) 16 (PS, PCP,MOCT e BE) 

 

A bancada do PSD ficou de apresentar Declaração de voto. 

 

RECOMENDAÇÃO PCP – “COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DOS OLIVAIS – PISCINAS 

MUNICIPAIS AO SERVIÇO DE TODOS” 

ABSTENÇÃO CONTRA A FAVOR 

0 10 (PS) 9 (PSD, PCP, MOCT e BE) 

 

A bancada do PS ficou de apresentar Declaração de voto. 

 

MOÇÃO PCP – “ S.O.S CALÇADA – REALIDADE OU FICÇÃO?” 

ABSTENÇÃO CONTRA A FAVOR 

0 10 (PS) 9 (PSD, PCP. MOCT e BE) 

 

RECOMENDAÇÃO PCP – “COLOCAÇÃO DO SÍMBOLO OFICIAL DA FREGUESIA EM TODAS AS 

ATIVIDADES REALIZADAS, PROMOVIDAS, PATROCIONADAS OU PROTOCOLADAS PELA 

JUNTA DE FREGUESIA” 

Foi aprovada por Unanimidade. 
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RECOMENDAÇÃO PCP – “CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO NA RUA ALMADA NEGREIROS” 

Foi aprovada por Unanimidade. 

 

MOÇÃO PS – “25 DE ABRIL” 

Foi aprovada por Unanimidade. 

 

MOÇÃO PS – “VALORIZAÇÃO DO PODER LOCAL” 

ABSTENÇÃO CONTRA A FAVOR 

3 (PSD) 0 16 (PS, PCP, MOCT e BE) 

 

 

MOÇÃO PS – “POR UMA EUROPA SOLIDÁRIA E RESPEITADORA DOS DIREITOS HUMANOS 

ABSTENÇÃO CONTRA A FAVOR 

3 (PCP) 0 16 (PS, PSD, MOCT e BE) 

 

SAUDAÇÃO PSD – “1º DE MAIO – DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR” 

Foi aprovada por Unanimidade. 

 

SAUDAÇÃO PSD – “25 DE ABRIL” 

Foi aprovada por Unanimidade. 
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O Presidente da Mesa propôs a alteração da ordem de trabalhos, colocando a Informação 

Escrita da Presidente no fim, o que foi aprovado por Unanimidade. 

Presidente da Junta - apresentou o Relatório e Contas de Gestão de 2015, leu também o 

Parecer do Revisor Oficial de Contas e informou da implementação da contabilidade 

analítica. 

 

Carlos Lourenço (PCP) – Pediu esclarecimentos sobre o Relatório e Contas. 

 

 Francisco Domingues (PSD) - Perguntou sobre: 

1 - Qual o valor total despendido pela Junta de Freguesia, com o programa “Olivais Porta a 

Porta”? 

2 – Qual o número de contratos de prestação de serviços com pessoas em nome individual 

que foram realizados? 

3 – A que se refere o relatório, quando faz referência a dívidas de terceiros – 

“Contribuintes” -, e do aumento dessa dívida em relação ao ano passado, em mais de 

180%? 

4 – Qual o trabalho concreto desenvolvido para a Junta de Freguesia dos Olivais pela 

Empresa Instantes Estratégicos Unipessoal, Ldª., por via do acordo firmado com a JFO, 

através do contrato nº 029/2015, de 23.04.2015, no valor de € 67.490,10, acrescido de IVA? 

Quais os motivos que levaram à realização deste ajuste direto? Qual o motivo e as 

credenciais desta empresa para ser escolhida pela JFO? Confirmam que o sócio único desta 

sociedade, também teve um contrato de avença com a JFO, a título individual, no valor de 

14.634,12? 

Francisco Nogueira (MOCT) -  Referiu que a JF poderá recorrer ao apoio da associação VOX 

Lisboa que tem experiência no trabalho com cidadãos sem abrigo, na abordagem e apoio 

ao mesmo. 

- Questionou ainda os custos com o arvoredo, quais os critérios, etc. 

- Questionou os custos do Jornal Olivais. 
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- Quais os custos dos outdoors. 

- Quais os custos dos processos judiciais nos quais a JFO está/esteve envolvida. 

 

Presidente da Junta – respondeu às questões das bancadas, referindo que é falso que haja 

contrato de avença com o sócio único da empresa Instantes Estratégicos Unipessoal. 

Referiu que houve contrato de avença, mas antes da empresa ter sido contratada por 

ajuste direto. Referiu ainda que a empresa é responsável pelo acompanhamento dos 

projetos no terreno e modernização administrativa, comunicação e imagem, e que 

possuem dois funcionários que prestam o serviço à JF. 

Em relação ao Relatório, solicitou que as questões sobre o orçamento fossem respondidas 

pelo Chefe de Divisão – Dr. Fernando Potes. 

 

O Presidente de Mesa deu a palavra ao Chefe de Divisão. 

 

Dr. Fernando Potes - esclareceu sobre os valores do porta a porta em que os gastos de 26 

mil euros foram distribuídos pelo motorista; a pintura da linha; combustíveis; pintura e 

aluguer da carrinha. 

Esclareceu também sobre os 105 mil euros de despesa em 2015 do Jornal Olivais, que os 

outdoors representaram em 2015 uma despesa de 16 mil euros, correspondendo a 8500 

euros pelas estruturas e 7500 euros pelas lonas. A dívida ter um aumento de 180%, e das 

dívidas dos mercados do CAF. 

 

Francisco Domingues (PSD) – referiu novamente o contrato unipessoal com a empresa 

Instantes Estratégicos Unipessoal, do Sr. Ricardo Jorge Monteiro Lima, constituída em 

Março de 2015 e que assinou contrato com a JFO por ajuste direto em Abril de 2015. 
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Depois dos esclarecimentos foi posto à votação o Relatório e Contas de Gestão de 2015. 

ABSTENÇÃO CONTRA A FAVOR 

4 (PCP e BE) 5 (PSD e MOCT) 10 (PS) 

 

 

O Sr. Presidente de Mesa deu a palavra à Srª Presidente da Junta que apresentou a Nota 

Introdutória da 1ª Revisão orçamental e de seguida deu a palavra ao Dr. Fernando Potes 

para apresentar o documento. 

 

Delfino Serras (PCP) -  disse que o documento estava mal apresentado. 

 

Presidente de Junta – concordou que deveria ser mais detalhado. 

Não havendo mais inscrições passou-se à votação da 1ª Revisão Orçamental. 

ABSTENÇÃO CONTRA A FAVOR 

6 (PCP, MOCT e BE) 3 (PSD) 10 (PS) 

 

 

Passou-se de imediato ao Ponto 3 da Ordem de Trabalhos: Alteração do Quadro de Pessoal. 

 

Delfino Serras (PCP – Questionou a existência de trabalhadores precários na JF, entre 68 a 

69 pessoas, existindo no entanto lugares de quadro por preencher. 
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O Presidente da Mesa deu a palavra à srª Presidente de Junta que informou da 

necessidade da alteração do respetivo quadro de pessoal. 

Depois do esclarecimento da Srª Presidente e não havendo inscrições passou-se à votação. 

ABSTENÇÃO CONTRA A FAVOR 

2 (MOCT) 1 (PCP) 16 (PS, PSD, PCP e BE) 

 

O sr. Presidente de Mesa deu a palavra à Srª Presidente da Junta para apresentar a 

Informação Escrita. 

Depois da apresentação do documento e devido ao adiantado da hora, foi proposto a 

prorrogação da Assembleia de Freguesia por mais 30 minutos, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Pediram esclarecimentos: 

Carlos Lourenço (PCP – sobre o plano de higiene e segurança no trabalho, nomeadamente 

uso de vestuário refletor. 

Francisco Nogueira (MOCT) -  O motivo pelo qual a informação escrita da Presidente omite 

o resultado dos processos judiciais nos quais a JFO está/esteve envolvida; o incumprimento 

do compromisso assumido pelo Tesoureiro da JF Sr. Hugo Gaspar na AF de Dezembro de 

2015 que o Jornal dos Olivais teria uma emissão mensal em 2016 com 12 publicações; o 

cumprimentos dos cuidados de medicina no trabalho previstos na lei; quais as 6 ruas que a 

JFO solicitou à CML para serem repavimentadas e em que prazo; quantos calcetamentos 

foram efetivamente realizados já que a informação escrita identifica na página 13 um total 

de 99 calcetamentos e na página 18 uma quantidade de 80 no referido trimestre; quais os 

resultados do estudo de controlo de consumos de água de rega; o motivo pelo qual os 

protocolos não se encontram no site da JFO, conforme moção aprovada anteriormente por 

unanimidade pela AFO; o motivo pelo qual em 3 meses apenas foram lavadas 8 ruas, o 

motivo pelo qual se foram realizadas novas obras no posto de limpeza da Praça Cidade de 
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Salazar, aguardando ainda aquisição de mobiliário e equipamento, após a realização de 

obras em 2014; quando será feita a pintura das placas de toponímia da Freguesia, que 

tinham sido prometidas pelo vogal correspondente na AF de Junho de 2015. 

Francisco Domingues (PSD) – sobre a colocação de pilaretes na Rua do Dondo. 

Fabian Figueiredo (BE) – sobre o prazo dos documentos enviados, a necessidade de um 

jornal plural, a existência de referências públicas na freguesia à ditadura, a EMEL, a falta de 

linguagem inclusiva nos documentos elaborados. 

Gonçalo Maggessi (MOCT) – sobre a árvore com pedido de classificação de interesse 

situada na Praça Cidade de Dili, bem como da requalificação desta Praça. 

Presidente da Junta e vogais presentes – esclareceram várias dúvidas surgidas. 

 

O sr. Presidente da Mesa pois à votação a ata em minuta que foi aprovada por 

unanimidade. 

 

Os trabalhos desta Sessão 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: 


