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ATA nº 28
Aos 18 dias do mês de setembro 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 19 membros presentes, conforme lista anexa.
Faltaram justificadamente os seguintes membros da Assembleia, substituídos da seguinte
forma:
- Fernando Corujo Pinto Perfeito substituído por Vasco Pais Tavares (PS); Virginia Maria
Vicente Batista Correia da Costa substituída por Olga Maria Alves Branco (PS); Honorato
Monteiro Moura substituído por Isaac Daniel dos Santos Bilreiro (PS), António José Lemos
Martins Rego substituído por José Joaquim de Sousa Ferreira Martins (PS); João Pedro
Pinheiro Dias Lourenço da Costa substituído por Nuno Jorge de Sampaio Carvalho Patão
(PS).
Faltando o 1º Secretário Honorato Moura foi eleita por unanimidade, o eleito Olga Maria
Alves Branco para a mesa.
Dada a palavra ao público presente, usaram da mesma:
Leonor Coimbra, falou sobre a aplicação de herbicidas na Freguesia, matéria sobre a qual já
trocou comunicações com a JFO, e por ter visto um anúncio de aplicação de herbicida, que
tem gliforato; quer saber para quando, o fim de utilização deste produto, e referiu uma
iniciativa da Quercus sobre alternativas nos processos de deservagem.
Rute Lima: os serviços da JFO estão certificados, estamos a aplicar vinagre, e ainda
tínhamos em stock o herbicida em causa e foi esgotado o stock.
No PAOD foram votadas as atas:
26 por UNANIMIDADE
27 por UNANIMIDADE
Usou da palavra Cecília Sales (PCP), que fez um balanço do mandato, saudando todos os
eleitos pelo espirito de cooperação que existiu.
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Passando à OD, foi apresentada a Informação Escrita da Srª Presidente da JF, que fez um
balanço do mandato.
Usaram da palavra os seguintes eleitos:
Eleito do BE, Samuel Cardoso, referiu que o discurso do executivo não é coincidente com a
prática, referiu a existência de novos contratos de prestação de serviços na área da
contabilidade.
Foram apresentadas respostas por:
Fernando Potes – Chefe de Divisão, veio explicar que são contratos de contabilidade e de
contratação pública.
Rute Lima: Trata-se de matéria de complexidade e o CPS na regência serve para lhe dar
resposta.
Delfino Serras (PCP), a JFO tem um dos maiores números de contratos precários e
pergunto quando abriram o concurso de recrutamento.
Fernando Potes, o concurso está parado, porque saiu uma legislação sobre a regularização
do trabalho precário na AL que é um meio muito mais seguro para os trabalhadores.

Foi apresentada a proposta nº 872/2017 “Casa Aberta”, por:
Presidente da JF.
Usaram da palavra: Samuel Cardoso (BE) que perguntou por que razão o grau da
incapacidade de 60%?
Rute Lima, são os critérios usados pela CML.
A proposta foi submetida à votação, tendo sido aprovada por UNANIMIDADE.
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Concluídos os trabalhos, foi lavrada e lida a presente ata, tendo a mesma sido aprovada por
UNANIMIDADE.

O PRESIDENTE:
1ª SECRETÁRIA:
2ª SECRETÁRIA.

