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ATA Nº 21 

 

Aos 6 dias do mês de outubro de 2016, pelas 21:26h, 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: 

Francisco Manuel Duarte Sande Nogueira (MOCT) substituído Nuno Manuel Viegas 
Duarte de Almeida; Gonçalo Luis Maggessi Gouveia (MOCT) substituído por Ana 
Maria Berkemeier; António Manuel de Moura Felizardo (PS) substituído por Isaac 
Daniel dos Santos Bilreiro; Fernando Corujo Pinto Perfeito (PS) substituído por 
Carlos Manuel Barradas Carvalho; Olga Maria Alves Branco (PS) substituída por 
José Joaquim de Sousa Martins; João Francisco Martins Papoila Magalhães (PSD) 
substituído por Olímpia Henriques de Almeida e Fabian Filipe Figueiredo (BE) 
substituído por Samuel Marcelino Belchior Cardoso. 

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 – Informação Escrita da Presidente 
2 – Aprovação do Regulamento – Refeitórios das Escolas do 1º Ciclo e Jardins de 
Infância das sete escolas da Freguesia de Olivais  
 

Previamente ao período antes da ordem do dia, por falta do Secretário da Mesa, foi 
eleito para essa função, por unanimidade, a Sra. Virginia Maria Vicente Batista 
Correia da Costa (PS). 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aberto período antes da ordem do dia, foi dada a palavra ao público: 

Mário João Silva – Disse ser professor da Escola Secundária António Damásio e 
desloca-se a pé para o local de trabalho e numa dessas deslocações foi atropelado na 
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Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira, rua que considera perigosa e para evitar 
novos atropelamentos, gostaria de ver que os elementos da CML o da Junta de 
Freguesia, sensibilizassem os utentes para se resolver a situação com a maior 
brevidade possível. 

Não havendo mais ninguém inscrito e de terem chegado à Junta de Freguesia as 
alterações feitas pelas bancadas do PSD e Movimento Olivais com Todos. De 
seguida foi posta à votação, tendo sido aprovada por UNANIMIDADE. 

De seguida e não tendo sido recebidas quaisquer alterações à Ata nº 20, foi a mesma 
posta à votação, tendo sido aprovada por UNANIMIDADE. 

De seguida, nos termos art.º 28.º do Regimento, foram apreciadas As Moções e 

Votos de Saudação apresentados: 

 

Moção “Melhores Transportes Públicos na Freguesia” 

 

ABSTENÇÃO CONTRA A FAVOR 

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

 

Moção “As “perturbações” do Metro de Lisboa” 

ABSTENÇÃO CONTRA A FAVOR 

3 (PSD) 0 16 (PS,PCP, MOCT e BE) 
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Recomendação “Entrada nas Piscinas dos Olivais – Preços e Taxas Municipais – 

Urgente Informação à população” 

Foi aprovada por UNANIMIDADE. 

 

Recomendação “Jornal “Olivais” – Publicação de propostas da Assembleia de 

Freguesia” 

Foi aprovada por UNANIMIDADE. 

 

Recomendação “ Obras de Santa Engrácia ou não? 

Foi aprovada por UNANIMIDADE e o Executivo presente informou que no dia a 

seguir seria retirada o placard de obras. 

Voto de Saudação da eleição de António Guterres para Secretário-Geral da ONU 

ABSTENÇÃO CONTRA A FAVOR 

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

 

O Presidente da Mesa da Assembleia informou que a Srª Presidente não poderia estar 

presente e deu a palavra ao Vogal Sr. Duarte Carreira. 
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Duarte Carreira – Respondeu ao sr. Mário João Silva sobre as preocupações 

apresentadas por ele e depois passou a uma breve apresentação da Informação 

Escrita. 

De seguida o Presidente da Mesa deu a palavra aos membros da Assembleia. 

Carlos Lourenço (PCP) – Solicitou esclarecimentos sobre o contrato com a empresa 

que foi à Assembleia, pois sabe que foram contratados jardineiros próprios. 

Perguntou se o contrato foi anulado? 

Perguntou ainda quando era resolvido o buraco existente em frente à Quinta Conde 

de Arcos, que era um pequeno buraco e neste momento está maior. 

Disse ainda se houve impacto ambiental com o Programa “Sons do Vale”, pois os 

camiões andaram por cima da relva. 

 

Francisco Domingues (PSD) – Pediu alguns esclarecimentos sobre o fecho do Posto 

de Enfermagem na Rua Almada Negreiros no Verão? 

Perguntou se existem queixas sobre os parques infantis e se ASAE tinha sido 

chamada. 

Falou ainda da falta de pinos na Rua do Dondo junto aos lotes 432 e 433. 

Alameda da Encarnação e Club Tap? 

Disse ainda que os bancos e mesas se encontram em mau estado nos arruamentos 

Almada Negreiros/Manhiça. 
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Falou ainda da falta de arranjo da zona verde e da falta de pinos na Rua 1º Cabo José 

Martins Silvestre em frente à creche BABA e no cruzamento do nº 3 e 9 o arranjo 

dos passeios, junto aos nºs 14 e 16 da segunda rua. 

Disse ainda da falta de lomba no cruzamento da Rua do Chibuto com a Rua Almada 

Negreiros. 

Samuel Cardoso (BE) – Pediu esclarecimentos sobre os refeitórios e se os 

trabalhadores estão vinculados? 

Nuno Almeida (MOCT) – Questionou sobre as ervas que estão a ser depositadas 

para compostagem dias e dias nas hortas situadas na Rua da Portela? 

Perguntou quando está prevista a requalificação da Praça Cidade de Dili, porque não 

vem mencionada na Informação Escrita. 

Cecilia Sales (PCP) – Comunicou que nos arruamentos Chibuto/Marracuene e 

Manhiça os espaços verdes não são regados; 

A requalificação do Parque Infantil da Rua de Manhiça, disse faltar baloiços;  

Na Av. Cidade de Luanda o parque infantil está muito danificado; 

As ruas não são lavadas e limpas há muito tempo; 

O cruzamento das Ruas Almada Negreiros e Chibuto é muito perigoso; 

É necessário pintar e repintar as passadeiras; 

Repavimentação de ruas existe lista? 

Delfino Serras (PCP) - Pediu esclarecimentos sobre o 1º e 2º trimestre porque houve 

um aumento nos prestadores de serviços, esta situação só trás precariedade. 
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Falou ainda dos falsos recibos verdes, como por exemplo: 

GAP; DOAFRH; Brigada Operacional e apoio Técnico; 

Comunicou o fecho das lavagens noturnas; 

E ainda o Concurso Internacional de Espaços Verdes? 

De seguida o Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Vogal Duarte Carreira para 

poder responder às questões levantadas. 

Duarte Carreira – Respondeu ao Sr. Delfino Câmara sobre a questão da higiene 

urbana e o encerramento do turno da noite, dizendo que tinha sido uma opção da 

Junta de Freguesia para reforçar os turnos diurnos mas se existir necessidade de fazer 

à noite será feito legalmente. 

Informou que iriam abrir concursos públicos para os prestadores de serviços. 

Disse que iria ver o que se passa sobre os despejos de ervas na Rua da Portela. 

Sobre a requalificação da Praça Cidade de Dili, a Junta de Freguesia encontra-se a 

aguardar o envio do projeto final. 

Em relação à colocação de baloiços no Parque Infantil da Rua de Manhiça, não é 

possível pois este não tem as dimensões necessárias para esses equipamentos. 

Quanto à higiene urbana a varredura tem sido melhorada e é para continuar. 

Disse que o Vogal do Trânsito responderia as questões levantadas sobre o assunto. 

Em relação à repavimentação poderão consultar no site da Câmara Municipal de 

Lisboa. 
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Falou ainda dos espaços verdes e o contrato que é feito pela empresa privada que 

ganhou o concurso, mas, existem duas zonas que são feitas por equipas próprias de 

jardineiros contratados para o efeito. 

Em relação ao buraco em frente à CML lamenta mas irá solicitar aos serviços que 

verifiquem a situação. 

Sobre o Posto de Enfermagem este encerrado durante as férias dos prestadores de 

serviços e da funcionária. 

Disse que a Junta não recebeu qualquer reclamação sobre o funcionamento dos 

parques infantis, daí não existir queixa nenhuma na ASAE. 

Sobre a falta de pinos/pilaretes será remetido os pedidos à Divisão de Espaço 

Público. 

Depois passou a palavra à Vogal Anabela Silva que respondeu à questão sobre os 

refeitórios que até à data eram efetuados por empresas privadas e agora estão a ser 

geridos pela Junta de Freguesia, para esse efeito foram contratados prestadores de 

serviços. 

De seguida a Vogal Cátia Rosas falou sobre os Sons do Vale e que diminuíram os 

dias do festival, para não sobrecarregar os relvados, foram colocados vários 

depósitos para poderem apagar os cigarros e também um copo durável até ao fim.  

Houve uma sensibilização apertada. 

Carlos Lourenço (PCP) – Voltou a perguntar se houve a anulação do concurso 

público ou não? E se a empresa que ganhou é a mesma? O que está em vigor é o 

concurso? 
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Duarte Carreira – Respondeu que era a mesma empresa, não houve anulação de 

concurso. 

O Presidente da Mesa deu informação que existia dúvida quanto ao ponto 2 da OT, 

pois deviam ser ouvidas as Associações de Pais, assim o ponto 2 foi adiado para uma 

próxima Assembleia de Freguesia. 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a Assembleia pelas 23,30h. 

 

O Presidente: 

 

1º Secretária: 

 

2º Secretária: 

 

 

 

 

 


