Assembleia de Freguesia de Olivais
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ATA nº 25
Aos 3 dias do mês de maio de 2017, pelas 21:30h, reuniu em continuação da sessão
ordinária iniciada em 28 de abril de 2017, Assembleia de Freguesia de Olivais, concelho de
Lisboa, no edifício Sede da Junta de Freguesia de Olivais, com 15 membros presentes,
conforme lista anexa.
Os pontos da Ordem de Trabalhos em falta foram:




Prestação de contas de 2016
1ª Revisão Orçamental de 2017
Proposta 810/2017 “Boa Energia”

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, deu início aos trabalhos, dizendo que
ninguém se opôs à manutenção do Sr. Isaac Bilreiro como 2º Secretário.
Disse ainda que não estavam presentes o BE e o MOCT.
De seguida passou-se ao ponto nº 4 da Ordem do Dia, prestação de contas, de forma
resumida foi apresentada pelo Tesoureiro Hugo Gaspar.
Francisco Domingues (PSD) – Pediu esclarecimentos sobre as árvores abatidas; os espaços
ocupados pelos comerciantes; os gastos com a Oficina do Reformado e também o número
de utentes no Centro de Dia.
Hugo Gaspar – Disse não ter dados tão detalhados disponíveis mas, que seriam enviadas
essas informações aos membros da Assembleia.
Não havendo mais ninguém inscrito passou-se à votação do documento:
Abstenção
3 (PCP)

Contra
3 (PSD)

A Favor
9 (PS)

Passou-se de imediato à apresentação da Proposta da 1ª Revisão Orçamental, pelo Chefe
de Divisão, Fernando Potes.
Cecília Sales (PCP) – Disse não perceber o que é investimento próprio ou de Protocolos.
Fernando Potes – Esclareceu a dúvida.
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Delfino Serras (PCP) – Solicitou esclarecimentos de €8000 de consulta de Recursos
Humanos; apoio à prestação de contas e também na avaliação do grau de satisfação.
Fernando Potes – Esclareceu as dúvidas colocadas.
Não havendo mais questões foi a mesma posta à votação:
Abstenção
3 (PCP)

Contra
3 (PSD)

A Favor
9 (PS)

Passou-se de imediato à Proposta nº 810/2017 “Boa Energia”
Carlos Lourenço (PCP) – Lamentou que só fosse entregue a minuta do contrato naquele
momento. E perguntou qual a duração do contrato?
Francisco Domingues (PSD) – Perguntou quais os benefícios económicos da Junta de
Freguesia até ao 15º ano e subsequentes?
Pediu ainda esclarecimentos se está prevista a manutenção dos trabalhos após os 15 anos?
E o custo da manutenção após os 15 anos?
Foram estas questões esclarecidas pela Sr. Vogal Cátia Rosas.
Não havendo mais inscrições foi posta à votação a proposta:
Abstenção
3 (PCP)

Contra
3 (PSD)

A Favor
9 (PS)

Não havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente de Mesa, pôs à votação a Ata em Minuta
que foi aprovada por UNANIMIDADE.
Os trabalhos desta Sessão da Assembleia de Freguesia foram encerrados às 23h00m, tendo
sido elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente e Secretários da Mesa
da Assembleia.
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