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ATA Nº 19 

 

Aos 30 dias do mês de junho de 2016, pelas 21:30, 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: 

Fabian Filipe Figueiredo (BE) substituído por Samuel Marcelino Belchior Cardoso; 

Honorato Monteiro Moura (PS) substituído Carlos Manuel Barradas Carvalho; 

Helena Maria de Assunção Vieira dos Santos (PS) substituída por Vasco Pais 

Tavares; António Manuel de Moura Felizardo (PS) substituído por José Joaquim de 

Sousa Ferreira Martins; António José Lemos Martins Rego (PS) substituído por Vitor 

Manuel Rodrigues da Cruz; Olga Maria Alves Branco (PS) substituída por Isaac 

Daniel dos Santos Bilreiro; João Francisco Martins Papoila Magalhães (PSD) 

substituído por Olimpia Henriques de Almeida e Francisco Manuel Duarte Sande 

Nogueira (MOCT) substituído por Nuno Manuel Viegas Duarte de Almeida. 

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: 

Ponto único - Informação escrita da Presidente; 

 

Previamente ao período antes da ordem do dia, por falta dos Secretários da Mesa, 

foram eleitos para essas funções, por unanimidade, os Srs. Pedro Miguel Gomes da 

Fonseca e Vasco Pais Tavares (PS). 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aberto período antes da ordem do dia, inscreveu-se um membro do público, tendo 

usado da palavra, nos termos do art.º 37.º do Regimento: 
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- Isabel Leal, que falou sobre enquanto Presidente da Associação ARPI – Olivais, 

mostrando ofício que enviou à Presidente da Junta de Freguesia sobre o Conselho 

Olivalense, tendo demonstrado insatisfação sobre a não convocação; 

De seguida, nos termos art.º 28.º do Regimento, foram apreciadas: 

Moção n.º 1 “Ordenamento do Estacionamento nas ruas circundantes ao 

Hospital SAMS”  

Foi apresentada pelos eleitos do PSD. 

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

Abstenções Contra Favor 

0 0 19 

 

Moção n.º 2 “A Escola Pública, gratuita, universal, inclusiva e de qualidade é 

um direito de todos os cidadãos e uma obrigação do Estado Português” 

Foi apresentada pelos eleitos do PCP. 

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

Abstenções Contra Favor 

2 (MOCT) 3 (PSD) 14 (PS, PCP, BE) 

 

Moção n.º 3 “ Por um Passe intermodal para toda a área metropolitana de 

Lisboa” 
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Foi apresentada pelos eleitos do PCP. 

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

Abstenções Contra Favor 

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

 

Moção n.º 4 “ Junta de Freguesia aposta em recursos próprios para a boa 

manutenção dos Espaços verdes dos Olivais” 

Foi apresentada pelos eleitos do PS. O eleito do PCP, Carlos Lourenço, expôs a sua 

oposição ao conteúdo da moção, informando que entregaria declaração e voto. 

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

Abstenções Contra Favor 

3 (MOCT, BE) 5 (PSD, PCP) 10 (PS) 

 

BE anunciou que iria entregar declaração de voto. O eleito do PCP não estava 

presente na sala no momento da votação. 

 

Moção n.º 5 “Em defesa Escola Pública” 

Foi apresentada pelo eleito do BE. 

Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com: 
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Abstenções Contra Favor 

2 (MOCT) 3 (PSD) 14 (PS, PCP, BE) 

 

Voto de Saudação n.º 6 “ Todos por todos na Rua Contra a Precariedade e o 

Desemprego” 

Foi apresentada pelo eleito do BE. 

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

Abstenções Contra Favor 

5 (MOCT e PSD) 0 14 (PS, PCP e BE) 

 

Voto de Saudação n.º 7 “Contra a Precariedade nos call-centers da EDP 

/Randstad” 

Foi apresentada pelo eleito do BE. 

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

Abstenções Contra Favor 

2 (MOCT) 0 17 (PS, PCP, BE, PSD) 
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Voto de Saudação  n.º 8 “Chernobyl, Almaraz, Fukushima nunca mais!” 

Foi apresentada pelo eleito do BE. 

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

Abstenções Contra Favor 

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

 

Voto de Condenação e de Pesar, n.º 9 “Pelo atentado de Orlando, Estados 

Unidos da América” 

Foi apresentada pelo eleito do BE. 

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

Abstenções Contra Favor 

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

 

Voto de Congratulação n.º 10 “Foi há 100 que as Paróquias civis passaram  a ter 

a denominação oficial de Freguesias” 

Foi apresentada pelo eleito do BE. 

Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com: 
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Abstenções Contra Favor 

0 0 19 

 

De seguida respeitou-se um minuto de silêncio em memória das vítimas do ataque 

terrorista em Orlando, nos EUA, e de todas as vítimas do terrorismo. 

O Presidente da Mesa apresentou a ata n.º 1/2016 da Comissão do Orçamento 

Participativo. 

De seguida passou-se à apreciação e votação das atas em falta: 

Ata n.º 15 

O eleito do PCP, Carlos Lourenço afirmou não concordar com o teor da ata, por ser 

demasiado vaga. 

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

Abstenções Contra Favor 

0 9 (MOCT, BE, PCP, PSD) 10 (PS) 
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Ata n.º 16 

 

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

Abstenções Contra Favor 

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

 

Ata n.º 17 

O eleito do PSD, Francisco Domingues defendeu que as atas deveriam ser mais 

concretas. 

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

Abstenções Contra Favor 

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

 

O eleito do PCP solicitou a palavra, a qual não foi concedida pelo Presidente da 

Mesa. 

O eleito do PCP, Carlos Lourenço, interpelou então a Mesa, em defesa da honra, 

momento em que referiu que não quer ofender ninguém, mas as atas estão mal 

elaboradas e que, se não há ninguém que as saiba fazer, que se arranje quem as faça. 
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Ata n.º 18 

O eleito do PSD, Francisco Domingues propôs o adiamento da votação, porquanto as 

correções enviadas por correio eletrónico pelos eleitos do MOCT, só chegaram nesse 

mesmo dia. 

O eleito do PS, João Costa, perguntou se o equipamento de áudio pode ser 

melhorado. 

Foi posta à votação o adiamento da aprovação da ata n.º 18, não tendo havido 

oposição. 

Alguns eleitos referiram que, tendo início nesse momento, o desempate através de 

pontapés da marca de grande penalidade num jogo de futebol do Campeonato da 

Europa em que Portugal participa, se poderia fazer um intervalo de cinco minutos. 

Após algum debate, o Presidente da Mesa perguntou se alguém se opunha, sendo que 

apenas os eleitos do MOCT se opuseram. Foi então determinado um intervalo, tendo 

então os eleitos do MOCT abandonado a sessão por não concordarem com o 

intervalo e com a circunstância de a sessão ter começado depois da hora marcada. O 

Presidente da Mesa referiu que espera por todos para iniciar os trabalhos, como já 

esperou no passado pelos eleitos do MOCT. 

Retomados os trabalhos, a eleita do PCP, Cecília Sales, pediu a palavra e falou sobre: 

• Orçamento Participativo, perguntando qual a data de execução; 

• Higiene Urbana, advogando a utilização de contentores subterrâneos; 

• Trânsito na Rua Almada Negreiros 
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• Conselho Olivalense, como é que o mesmo aprovou um regulamento que 

ainda não veio à Assembleia de Freguesia?  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

De seguida, passou-se à Ordem do Dia. 

A informação escrita foi apresentada pelo Vice-Presidente da Junta de Freguesia, 

Hugo Gaspar, dada a ausência da Presidente que estava no velório da sua avó, que 

faleceu nesse dia. 

O Vice-Presidente pediu desculpa à ARPI por não ter sido convocada para o 

Conselho Olivalense, considerou que as atas poderiam ser melhoradas não podem ser 

exaustivas e lamentou a abstenção dos eleitos do MOCT numa condenação a um ato 

terrorista. 

Foram colocadas as seguintes questões pela Assembleia: 

Cecília Sales ( PCP)  –  pediu mais explicações sobre o projeto de desporto e 

deficiência (pág. 51 da Informação) 

 Falou sobre a manutenção do gabinete no Bairro Bensaúde e 

na reabilitação do Bairro, ato há muito tempo reclamado pelo 

PCP (pág. 59 da Informação). 

Carlos Lourenço (PCP)  -  Saudou a participação popular no Orçamento 

participativo; 

 Falou no âmbito do SOS Calçadas (pág. 13), referindo existir 

um buraco na Rua Francisco Luís Gomes, que deve ser 

reparado, lembrando ainda que devem ser colocadas proteções 

nos ferros utilizados nas obras, para proteção dos transeuntes. 

 Sobre os espaços verdes, perguntou qual o plano existente, e 

em que consistiu o incumprimento da empresa contratada? E 
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em que consistiu a nova organização na Junta de Freguesia 

com a mudança dos pelouros? 

Francisco Domingues (PSD) - No quadro dos serviços de fiscalização do 

espaço pública (pág. 89), qual o volume de contraordenações e 

o valor de coimas cobradas? 

 Sobre as competências das juntas de freguesias, que outras 

competências poderão vir a ser transferidas? 

Samuel Cardoso (BE)  -  Sobre a “promoção e divulgação” da Freguesia (pág. 5 

da Informação Escritas), gastaram-se quase € 50.000,00 em 

quê? 

Sobre o quadro de pessoal, perguntou por que razão os 110 

trabalhadores a recibos verdes e 6 com contrato de emprego e 

inserção não são integrados no quadro, com contrato de 

trabalho? 

 

O Vice-Presidente Hugo Gaspar respondeu nos seguintes termos: 

• Agradeceu a sugestões para a proteção nas obras; 

• Agradeceu o elogio do SOS calçadas; 

• Referiu que a empresa incumpriu o contrato de manutenção dos espaços 

verdes, e que a JF pretende ter 20 pessoas nessa tarefa; 

• Referiu que a decisão da mudança de pelouros foi uma decisão de gestão da 

Presidente da JF; 

• Referiu não ter na sua posse a resposta sobre a matéria contraordenacional; 

• Referiu que uma das competências a passar para as juntas de freguesia é a das 

refeições escolares; 

• Referiu que os € 50.000,00 se referem à execução total até este momento; 
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• Deu explicações sobre o projeto de desporto e deficiência; 

• Referiu que o Bairro Bensaúde é uma prioridade para a JF, pelo que até ao 

fim de 2016 o bairro vai estar melhor em resultado das intervenções; 

• Referiu que o Orçamento Participativo teve uma forte adesão da população; 

• Quanto aos contratos de trabalho referiu que a JF legalmente não pode 

contratar, mas pretende preencher os postos de trabalho que estão vagos. 

 

O eleito do PCP, Delfino Serras indicou que a lei permite contratar trabalhadores 

desde que haja vaga, perguntou como se compatibiliza a necessidade de retirada de 

pelouro nos espaços verdes com a criação de quatro divisões, e referiu ainda ao 

projeto da JF de terminar com a limpeza e lavagem de ruas à noite, passando-as para 

o dia, o que associou à visibilidade. 

 

O Vice-Presidente, Hugo Gaspar, referiu que a matéria da retirada de pelouros e 

criação de quatro divisões é indiferente, referindo ainda que a limpeza e lavagem é, 

na sua opinião, mais visível de noite. 

 

Os trabalhos foram encerrados às 00:00. 

 

O Presidente: 

1º Secretário: 

2º Secretário: 

 


