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ATA Nº 20 

 

Aos 5 dias do mês de agosto de 2016, pelas 21:16h, reuniu em sessão extraordinária 
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: 

Honorato Monteiro Moura (PS) substituído Isaac Daniel dos Santos Bilreiro;  
António Manuel de Moura Felizardo (PS) substituído por José António da Silva 
Jorge; Olga Maira Alves Branco (PS) substituída por Teresa Maria Meireles de 
Sousa Fernandes Tomaz Marques; Pedro Miguel Gomes da Fonseca (PS) substituído 
por António Joaquim Pereira da Silva Madeira; Fernando Corujo Pinto Perfeito (PS) 
substituído por Vasco Pais Tavares; Delfino Navalhas Serras (CDU) substituído por 
Luisa Henriqueta Péguinho Alves e Isabel Maria Ribeiro da Cruz (PSD) substituída 
por Sandra Cristina Neves Fernandes Domingues. 

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 nº 716/2016 - Delegação de Competências 
2 – Proposta nº 718/2016 – 2ª Revisão Orçamental 
 

Previamente ao período antes da ordem do dia, por falta do Secretário da Mesa, foi 
eleito para essa função, por unanimidade, o Sr. Isaac Daniel dos Santos Bilreiro (PS). 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aberto período antes da ordem do dia, e não existindo intervenção do público o 
Presidente da Mesa, deu início aos Trabalhos, informando que a Ata nº 1 da 
Assembleia estava por aprovar por nunca ter chegado aos serviços os discursos de 
cada bancada proferiu nesse dia, solicitando por isso, a votação da mesma e 
reforçando o pedido dos referidos discursos. 
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Passando de imediato à votação, foi a mesma aprovada por UNANIMIDADE. 

De seguida e por terem sido enviadas as atas 18 e 19, foram colocadas à discussão, 
tendo a ata 18 que passar para uma próxima Assembleia em virtude, de existirem 
contributos de melhoramento da mesma. 

Passou-se de imediato à ata 19, pedindo a palavra o Vogal Carlos Lourenço (CDU) 
– Disse ser uma ata muito vaga e com algumas dúvidas, em relação à Srª Isabel Leal, 
qual o cargo da mesma na entidade que representa. 

Também falou que a Moção n.º 3 “ Por um Passe intermodal para toda a área 

metropolitana de Lisboa”, tinha a votação errada. 

Depois de corrigida a ata 19, foi a mesma votada com o seguinte resultado: 

Abstenção: 1 (MOCT) 

Contra: 3 (CDU) 

A Favor: 13 (PSD e PS) 

 

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

Voto de Saudação “Pela Aprovação do Novo Regime de Renda Apoiada”  

Foi apresentada pelos eleito do BE. 

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

Abstenções Contra Favor 

7 (PCP, PSD e MOCT) 0 11 (PS e BE) 
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Recomendação “Placa informativa de obras na Av. de Berlim referente ao 

arranjo do espaço exterior entre a torre 3 e o lote H da mesma Avenida” 

Foi apresentada pelos eleitos do PCP. 

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

Abstenções Contra Favor 

0 10 (PS) 8 (PSD, PCP, BE e 

MOCT) 

 

O Partido Socialista informou que apresentará declaração de voto. 

Moção “ Uma maior justiça na renda apoiada” 

Foi apresentada pelos eleitos do PCP. 

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

Abstenções Contra Favor 

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

 

O partido Socialista informou que apresentará declaração de voto. 

Foi ainda dada a palavra à Vogal Virginia Costa (PS) -  que fez um Louvor ao 

Programa Olivais em Férias, nas suas vertentes “Ferias Radicais”, “Olivais em 

Férias” e “Olivais em Férias +”. 
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António Rego (PS) – Falou da imagem de marca dos Olivais, que são os espaços 

verdes da Freguesia. 

Saudou e felicitou o esforço que tem vindo a ser feito na recuperação desses mesmos 

espaços, em particular com a implementação de novos sistemas de rega, já que os 

antigos estão caducos e inoperantes. 

Pediu que se colocasse novas sementes e novos métodos de rega. 

Às 21,47h a Vogal Virginia Costa saiu. 

Carlos Lourenço (PCP) -  Falou nas obras da Av. de Berlim, se existe atraso na 

obra? Ou se já se encontra acabadas? E o porquê de não existir qualquer informação. 

Vasco Tavares (PS) – Falou sobre o êxito do Orçamento Participativo da Junta de 

Freguesia.  

Saudou a elaboração dos mesmos e a sua votação. 

Fabian Figueiredo (BE) – Pediu o encerramento do período Antes da Ordem do 

Dia. 

João Pedro costa (PS) – Disse que com este Executivo existe mais transparência 

para Freguesia. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

De seguida, passou-se à Ordem do Dia com a apresentação da Proposta nº 716/2016 
– Delegação de Competências. 
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Presidente da Junta – Começou por agradecer os votos de confiança e as palavras 
dos intervenientes da bancada do Partido Socialista. 

De seguida fez uma breve apresentação da Proposta nº 716/2016, dizendo que iria ser 
construído um Miradouro na Rua Cidade de Tete. 

Que iria existir obras de reabilitação nos 3 mercados e iriam ser criados 4 jardins no 
Bairro da Encarnação. 

Melhoramentos na acessibilidade pedonal e também a reabilitação e requalificação 
da Biblioteca. 

Informou que existirá mais um pacote de transferências de competências em 
Setembro onde estão os projetos: 

Mercado Célula B todo Novo e Requalificação do Bairro da Encarnação nas suas 
vias. 

 

Cecilia Sales (PCP) – Disse que vai votar a favor apesar de achar que o volume das 
competências e se a Junta tem capacidade para fazer todos os projetos. 

Perguntou também se caso a junta de Freguesia não consiga fazer todos os projetos, 
se passam para a CML junto com os acertos monetários. 

Fabian Figueiredo (BE) – Falou que é contra o modelo de Delegação de 
Competências e que a devido tempo, logo se verá o que nos reserva o futuro. 

Gonçalo Maggessi (MOCT) – Informou que a Delegação falam nuns anexos que 
não foram enviados.  

Pergunta se existem ou não? 

A Presidente da Junta disse que irá verificar e responderá por escrito. 

A Proposta nº 716/2016 foi colocada à votação: 
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Abstenção Contra A Favor 

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

 

Presidente da Junta – Fez uma breve apresentação da 2ª Revisão Orçamental. 

 

Não havendo dúvidas passou-se à votação da Proposta nº 716«8/2016: 

Abstenção Contra A Favor 

2 (MOCT e BE) 0 15 (PS, PCP e PSD) 

 

Antes do encerramento dos trabalhos foi colocada à votação a ata em minuta que foi 
aprovada por UNANIMIDADE. 

 

Os trabalhos foram encerrados às 22:30H. 

 

O Presidente: 

1º Secretário: 

2º Secretário: 

 


