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

ATA nº 24
Aos 28 dias do mês de abril de 2017, pelas 21:000h, 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:
- Fernando Corujo Pinto Perfeito substituído por Carlos Manuel Barradas de Carvalho (PS);
Maria Helena de Assunção Vieira dos Santos substituída por Teresa Maria Meireles de
Sousa Fernandes Tomaz Marques (PS); Pedro Miguel Gomes da Fonseca substituído por
Vasco Pais Tavares (PS); António Manuel de Moura Felizardo substituído por Nuno Jorge de
Sampaio Carvalho Patão (PS); Virginia Maria Vicente Batista Correia da Costa substituída
Isaac Daniel dos Santos Bilreiro (PS); Francisco Manuel Duarte Sande Nogueira substituído
por Sandra Marina Dionísio de Oliveira Subtil (Olivais com todos); João Francisco Martins
Papoila Magalhães substituído por Olimpia Henriques de Almeida (PSD).
A reunião foi secretariada por Honorato Monteiro Moura e Isaac Daniel dos Santos Bilreiro
(PS), com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1 – Apreciação da Informação Escrita da Presidente (nº 1, alínea o) artº 17º);
2– Proposta nº 799/2017 – Abertura de Procedimento Concursal com vista ao
recrutamento de Trabalhadores para os postos de trabalho constantes na referida
proposta;
3 – Aprovação da alteração ao Mapa de Pessoal JFO;
4 – Aprovação da prestação de contas de 2016;
5 – Aprovação da 1ª Revisão Orçamental de 2017;
6 – Proposta nº 810/2017 – Boa energia.

O Senhor Presidente da Mesa deu início à Assembleia de Freguesia pelas 21,30 h e
informando que a Ordem de Trabalhos era extensa, começou por dar a palavra ao público:
Sr. Piedade Canhoto - Falou sobre 2 candeeiros à sua porta que se encontram há muito
tempo avariados na Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira, e que fazem muita falta.
Comunicou também que existe o mesmo problema nas traseiras da referida rua.
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Pediu ainda que fosse verificada a árvore rachada naquela área, pois hoje teve que se
desviar para não levar com um ramo.
Dolores Moura – Moradora na Rua do Dondo, lote 423 que veio comunicar que os prédios
daquela zona estão muito degradados, necessitam de obras urgentes, mas, principalmente
o lote 423 que necessita de uma maior intervenção, pois chove nas casas, há vizinhos a
viver como de uma barraca se tratasse. A munícipe tem uma pessoa doente em casa e que
esta situação está a agravar.
Pede por isso, ajuda à Junta de Freguesia que fale com ao IRU.
Gonçalo Maggessi (MOCT) - Como teve conhecimento do falecimento de um motorista da
Junta, vem propor um minuto de silêncio em memória do referido motorista.
O Sr. Presidente da Mesa pediu ao Executivo que falasse um pouco do motorista para que
possam conhecê-lo um pouco.
Rute Lima – Presidente da Junta – Fez um breve historial do Sr. Marcelino Rocha, falecido
no dia 03-03-2017.
O Presidente da Mesa informou que iriam iniciar com as Moções e Requerimentos,
conforme tem sido hábito, iria ler a parte conclusiva.
Antes do Sr. Presidente da Mesa ler as moções, o sr. Carlos Lourenço, pediu a palavra.
Carlos Lourenço (PCP) – Disse que o PCP na reunião de Dezembro, apresentou um
requerimento sobre os Espaços Verdes e que tinha sido aprovada por unanimidade, e já se
passaram 4 meses e nada foi alterado.
O Presidente da Mesa – leu a conclusão da Moção do PCP “Qual o estado da habitação
social nos Olivais”.
Cecília Sales (PCP) – Reforçou a moção dizendo que fizeram uma visita à Rua do Chibuto,
lote 438, que este prédio tem 2 acessos, um por uma escada com 12 degraus, que está
muito degradada, e que necessita de corrimões, o outro acesso fica bloqueado pelos vários
carros que se deslocam ao Sport Lisboa e Olivais.
Depois desta intervenção o sr. Presidente da mesa colocou a Moção à votação, tendo sido
aprovada por UNANIMIDADE.
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De seguida passou à Moção “Jornal dos Olivais, liberdade está a passar por aqui”
Não havendo inscrições foi a mesma posta à votação, obtendo o seguinte resultado:
Abstenção

Contra

A Favor

0

10 (PS)

9 (PSD, PCP, BE e MOCT)

Passou-se à Moção da bancada do PCP “Buracos do nosso descontentamento”
Carlos Lourenço (PCP) – Disse que há mais de um ano que o PCP vem alertar para estes
assuntos e não se vê melhoras, nem resolvidos.
Foi posta à votação, e foi aprovada por UNANIMIDADE.
Passou-se à Moção da bancada do PCP “25 de Abril”
Não havendo ninguém inscrito foi a mesma posta à votação, tendo sido aprovada por
UNANIMIDADE.
Foi lido pelo Sr. Presidente da Mesa um Requerimento, da bancada do PCP “Plantação de
Árvores de sombra na Rua do Dondo”
Não havendo ninguém inscrito foi o mesmo votado por UNANIMIDADE.
Foi lido pelo Sr. Presidente de Mesa, um voto de Pesar, apresentado pela bancada do PS
“Falecimento do Dr. Mário Soares”
Foi colocado à votação tendo sido aprovado por UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente da Mesa comunicou que foram distribuídas as Atas 22 e 23,
correspondendo às Assembleias de Freguesia realizadas em Dezembro de 2016 e Janeiro de
2017, como não chegou à Junta de Freguesia qualquer alteração propostas foram as
colocadas à votação - Ata 22:
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Abstenção

Contra

A Favor

2 (MOCT)

0

17 (PS, PCP, PSD e BE)

De seguida passou-se à votação da Ata 23:

Abstenção

Contra

A Favor

2 (MOCT)

0

17(PS, PSD, BE e PCP)

De seguida e antes de entrar na Ordem do Dia, o sr. Presidente de Mesa disse ter recebido
uma carta do PCP, que leu e que fica anexa à presente ata, sobre a Auditoria à Junta de
Freguesia.
Presidente da Junta – Dando resposta ao requerimento do PCP informa que a entidade
externa foi o Tribunal de Contas que esteve a fazer Auditoria, iniciou no dia 01-03-2017 e
cessou na passada 6ª feira.
Disse ainda que estas Auditorias tem como objetivo a Reforma Administrativa e por isso,
todas as 24 Freguesias irão ser auditadas não pela Tutela mas pelo Tribunal de Contas e, os
anos auditados foram 2014, 2015, 2016 e uma parte de 2017.
Comunicou ainda que não iria existir Relatório Preliminar e, assim que for enviado o
Relatório Final, serão os membros da Assembleia de Freguesia informados. Comunicou
ainda que ao mesmo tempo estavam a ser auditadas as Juntas de Freguesia de Carnide e de
Belém e que a Junta de Freguesia do Parque das Nações seria uma das próximas.
A srª Presidente deu ainda uma palavra aos moradores da Rua do Dondo, dizendo que tinha
tido uma reunião com o Presidente da IRU, levou-se o processo Rua do Dondo, não só do
lote 438 mas, de todos os outros lotes, onde se levavam os valores que se iria gastar com a
Rua do Dondo.
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O IRU não autorizou que a Junta fizesse as obras, apesar de já termos os Orçamentos não se
chegou a acordo, o IRU informou que iria abrir uma linha de crédito para quem é
proprietário, as frações que são do IRU iria assumir a parte deles.
Disse ainda que a Junta poderia ser sancionada se fizesse qualquer intervenção sem a
autorização do IRU.
De seguida a srª Presidente da Junta apresentou a Informação Escrita dizendo que a mesma
espelhava o que foi feito pela Junta nestes 3 meses, falou sobre a DAU, dizendo que era
este mês que iriam rescindir com a Empresa Landscape, e que as nossas equipas de
trabalho operacional tanto na Higiene Urbana; nos Verdes e no Espaço Público, o resultado
de 2016 está a resultar, o que vem mostrar que a nossa política estratégica estava certa,
temos ganhos à escala financeira.
Foram feitos 505 trabalhos efetivos pelas várias categorias, 5 caminhos pedonais, fizeramse várias obras de requalificação tais como: Praça Cidade de São Salvador; a Praça Cottinelli
Telmo, a Rua Dr. José Saraiva; a Praça Faria da Costa o início está para breve; a Praça do
Chinde; Praça Carlos Ramos.
Em relação ao Bairro da Encarnação deu boa nota do avanço do projeto mas, sabe que os
moradores estão desesperados pelo estacionamento abusivo e caótico dos trabalhadores
do Aeroporto, o projeto de requalificação está concluído e será apresentado durante o mês
de maio.
Disse que houve uma reunião entre os moradores, a Câmara Municipal e a Junta de
Freguesia para se encontrar soluções imediatas para o problema do estacionamento mas,
os moradores não estão recetivos a esperar pela requalificação do Bairro da Encarnação.
Desta reunião percebeu-se que vai passar a escrito os moradores do Bairro da Encarnação
querem a EMEL implementada na Freguesia, por isso, estão a correr vários abaixo
assinados, daí pensarmos que poderá haver uma Assembleia de Freguesia Extraordinária.
Requalificação da Escola EB1 Adriano Correia de Oliveira.
Implementação de bocas de rega pelos Espaços Verdes.
Fabian Figueiredo (BE) – Agradece a presença dos moradores do Bairro do Dondo e fez
várias criticas ao Presidente da IRU – Dr. Vitor Reis.

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

Gonçalo Maggessi (MOCT) – pediu esclarecimentos sobre a loja social (pág.63) sobre os
contentores que foram colocados em vários zonas da Freguesia da empresa Sarah Trading,
que tipo de protocolo é que existe com esta empresa. Que benefício é que a Junta tem com
ele.
Gostaria de saber informações sobre o Pavilhão da Sarah Afonso, porque o pavilhão é
muito bom, mas tem um problema de iluminação, por isso, solicita que se faça alguma
coisa para resolver esta situação.
O Presidente da Mesa solicitou à Srª Presidente que prestasse os esclarecimentos às
questões colocadas.
Presidente da Junta – Comunicou que a Junta de Freguesia tem protocolo com a Sarah
Trading e com a Humana, e o sistema é igual ao da Cáritas ou mesmo da Humana.
Com a Humana são dados vales que servem para as Técnicas distribuir às famílias mais
carenciadas e a Sarah Trading dá todos os meses € 350 à Junta e com esse dinheiro
compram-se géneros para Loja Social.
A Escola Sarah Afonso ainda está com garantia pelas obras efetuadas, por isso, já existe um
projeto de alteração da iluminação que se encontra em poder da CML, possivelmente será
para alterar até final do ano letivo.
O sr. Presidente da Mesa passou à Proposta nº 799/2017 dando a palavra à srª Presidente
para fazer a sua apresentação.
Presidente da Junta – Disse que este documento vem ao encontro da proposta de
orçamento e Mapa de Pessoal aprovado na última Assembleia, de abrir concursos externos,
para dar continuidade à descentralização de Competências no que diz respeito ao
recrutamento de pessoal.
Delfino Serras (PCP) – Congratulam-se com a proposta da Junta de Freguesia apesar de
tardia.
Fez ainda alguns considerandos para a resolução dos falsos recibos verdes; dos prestadores
de serviços e também dos CAF’s, que também é necessário resolver.
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Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa colocou à votação, a proposta foi
aprovada por UNANIMIDADE.
O Presidente da Mesa passou ao ponto nº 3 – Mapa do Pessoal que não havendo questões
passou-se à votação, tendo sido aprovado por UNANIMIDADE.
Passou-se de imediato ao ponto nº 4 – Prestação de Contas de 2016.
Cecília Sales (PCP) – Pediu o adiamento deste ponto porque a bancada do PCP não teve
condições para rever a documentação.
O Sr. Presidente da Mesa verificou que todas as bancadas estavam com o mesmo
problema, daí ter sido aprovado o adiamento, e ficou o dia 03-maio para a continuação
desta Assembleia, para os pontos nºs 4 e 5 da Ordem de Trabalhos: Prestação de Contas de
2016 e 1ª Revisão Orçamental de 2017.
De seguida passou-se ao ponto nº 6 – Proposta nº 810/2017 “Boa Energia”.
Cátia Rosas – Apresentou a proposta dizendo que o projeto escolheu alguns edifícios da
Junta de Freguesia, que foram 3 Mercados, o edifício sede e 2 escolas, para a colocação dos
painéis solares, deu mais algumas informações e ficou a aguardar as questões.
Carlos Lourenço (PCP) – Disse que o PCP está de acordo com a proposta e colocou a
questão se o Executivo fez consulta a outras entidades.
Fez ainda alguns considerandos sobre os valores apresentados e pediu o acesso ao contrato
assinado.
Cátia Rosas – Respondeu às questões colocadas pelo Sr. Carlos Lourenço. E propôs que este
ponto também fosse discutido na próxima Assembleia, para que os membros da
Assembleia tivessem acesso à minuta de contrato.
Isabel Cruz (PSD) – Deu alguns esclarecimentos sobre os licenciamentos destes paineis.
Gonçalo Maggessi (MOCT) – Falou sobre os pontos de carregamentos serão públicos ou
não.
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O sr. Presidente da Mesa existindo um consenso para este ponto também passar para a
Assembleia de 03-05.
Foi posta à votação a Ata em Minuta, que foi aprovada por UNANIMIDADE.
Não havendo mais nada a tratar foi elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelo
Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia.

O PRESIDENTE:

1º SECRETÁRIO:

2ª SECRETÁRIA:

