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ATA nº 26 

Aos 29 dias do mês de junho de 2017, pelas 21:00h, reuniu em sessão ordinária, a 

Assembleia de Freguesia de Olivais, concelho de Lisboa, no edifício Sede da Junta de 

Freguesia de Olivais, com 18 membros presentes, conforme lista anexa. 

Faltaram justificadamente os seguintes membros da Assembleia, substituídos da seguinte 

forma: 

- Honorato Monteiro Moura substituído por Nuno Jorge de Sampaio Carvalho Patão (PS); 

Fernando Corujo Pinto Perfeito substituído por Isaac Daniel dos Santos Bilreiro (PS); Olga 

Maria Alves Branco substituída José Joaquim de Sousa Ferreira Martins (PS); Gonçalo Luis 

Maggessi Gouveia substituído por Nuno Manuel Viegas Duarte de Almeida (Olivais com 

todos); João Francisco Martins Papoila Magalhães substituído por Olimpia Henriques de 

Almeida (PSD) e Fabian Filipe Figueiredo substituído por Samuel Marcelino Belchior 

Cardoso (BE). Faltou Francisco Manuel Duarte Sande Nogueira (MOCT). 

A reunião foi secretariada por Helena Maria de Assunção Vieira dos Santos 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 – Parecer do Revisor de Conta; 
3 – Regulamento de Bandas de Garagem. 

 

O Senhor Presidente da Mesa deu início à Assembleia de Freguesia pelas 21,30 h e deu a 

palavra ao público: 

Sr. António Barroso - Falou sobre um stand de venda de carros na via pública na Rua Carlos 

George (loja 3). 

Disse ainda que quer que sejam colocadas placas de residentes;  

Que se veja o arvoredo entre a Rua Carlos George e Av. Dr. Alfredo Bensaúde, pois existem 

árvores que batem nas janelas, causando transtorno aos moradores; 

Que os passeios estão abater por isso, solicita que vão verificar.  
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O Presidente da Mesa – Disse que deu entrada na Mesa 1 Moção (PSD) e 1 voto de Pesar 

(PS) documentos que foram lidos e foram votados. 

 

 Moção “Tragédia que assolou o distrito de Leiria”, tendo sido aprovada por 

UNANIMIDADE. 

Voto de Pesar “Terrível tragédia que se abateu sobre o distrito de Leiria”, tendo sido 

aprovado por UNANIMIDADE. 

Foi cumprido um minuto de silêncio. 

 

Cecilia Sales (PCP) – Falou sobre a carreira de Bairro da Carris que vai ser implementada, e 

da qual saudou o alargamento à Quinta do Morgado, mas não está satisfeita com o 

intervalo de 30 m nem com o preço praticado (€ 10). 

Samuel Cardoso (BE) – Falou sobre os vários problemas de estacionamento do Bairro das 

empresas que se encontram no Aeroporto, daí propor que a CML tome posição junto das 

empresas para que estas criem espaços de estacionamento próprios. 

Francisco Domingues (PSD) – Fez um balanço deste mandato (ficou de enviar a exposição 

lida). 

José Ricardo Silva – Respondeu ao sr. António Barroso dizendo que o espaço público de 

estacionamento é feito pela EMEL e só a EMEL poderá reservar espaços a residentes. 

Quanto às árvores foram feitas várias podas nestas ruas e a manutenção dos espaços 

verdes. 

Sobre os passeios disse que estes abatem devido à rede de drenagem e raízes das árvores. 

Informou que está a ser feito um estudo para aquelas ruas. 

De seguida entrou-se na Ordem de Trabalhos, dando o Sr. Presidente a palavra ao 

representante do Executivo para apresentar a Informação Escrita da Presidente. 
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José Ricardo Silva – apresentou o documento e ficou à espera das questões colocadas 

pelos membros da Assembleia. 

 

Delfino Serras (PCP) – Perguntou quando se prevê a abertura do concurso para acabar com 

a precariedade laboral na JFO. 

A EMEL gere os estacionamentos sob orientação da CML porque esta é que estabelece a 

política de estacionamento. 

Carlos Lourenço (PCP) – Colocou várias questões: 

Espaços Verdes degradados;  

Equipamentos adquiridos; 

Recursos Humanos; 

Obras nos Mercados. 

José Ricardo Silva – Disse que a JFO vai remodelar um Mercado por cada ano. O 1º será o 

que fica junto à PSP (Av. cidade de Lourenço Marques). A remodelação será na estrutura e 

no interior. Até à data as obras ainda não iniciaram. 

Foi feito um projeto a CML e verificou-se que as fundações estavam podres, daí ter sido 

feito outro projeto para as obras daquele mercado. 

Disse ainda que os mercados estão melhores agora do que quando passaram para a gestão 

da Junta de Freguesia. 

Delfino Serras (PCP) - Disse que a responsabilidade pelas obras estruturantes são da 

responsabilidade da CML o que ficou espelhado aquando das Delegações de Competências. 

Passou-se ao Parecer do ROC que não necessita de votação, só para conhecimento dos 

membros da Assembleia de Freguesia. 

De seguida passou-se ao ponto 3 da OT – “Regulamento das Bandas de Garagem”, que foi 

apresentado pela Vogal Ana Crista. 
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Depois da apresentação foi solicitada a alteração do ponto nº 3 artº 5º , sob proposta do 

PSD, caso não  haja qualidade, o prémio não será atribuído. 

O Regulamento foi aprovado por UNANIMIDADE. 

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: 

 


