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ATA n.º 2 

 

 Aos vinte sete dias do mês de dezembro de 2013, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 
na sala da Assembleia de Freguesia, sita Rua General Silva Freire, lote C, reuniu a 
Assembleia com 19 dos seus membros, conforme lista anexa à presente ata. 
Faltaram Pedro Miguel Gomes Fonseca (PS), substituído por José Joaquim de Sousa 
Ferreira Martins; Olga Maria Alves Branco (PS), substituída por Maria Orlanda da Silva 
Almeida; Francisco Manuel Duarte Sande Nogueira (Olivais c/ todos), substituído por Ana 
Cristina Videira Varela; Francisco Américo Maurício Domingues (PSD); substituído por Lina 
Maria Cardoso Lopes. 
 
 
O Sr. Nuno Miguel dos Santos Silva, presidente da mesa da Assembleia Freguesia abriu a 
sessão informando que deram entrada 4 Moções e 15 propostas.  
De seguida perguntou se haveria alguém do público que pretende-se falar. Não existindo 
passou para o período antes da ordem do dia, dando a palavra ao representante do Partido 
Socialista. 
 
José Ricardo Silva (PS) – começou por apresentar a 1ª Moção “ Transferência do pessoal 
da CML para as Juntas. 
 
Delfino Serras (PCP) – Diz que o vínculo deixa de ser salvaguardado. Não considerando a 
Moção de acordo com os trabalhadores. 
 
Não havendo mais inscrições foi a moção posta à votação, com o seguinte resultado: 
2 abstenções (Olivais com todos) 
3 votos contra (PCP) 
12 votos a favor (10 PS, 2 PSD) 
 
Nesta votação não participaram a D. Lina Lopes e o Sr. Fabian Figueiredo. 
 
Foi apresentada a Moção sobre o Elo Social (PS), que foi aprovada por unanimidade. 
 
De seguida foi apresentada a Moção sobre o Orçamento de Estado para 2014 (PS), que 
depois de lida foi votada, com o seguinte resultado: 
0 abstenção 
3 votos contra (PSD) 
16 votos a favor (10 PS, 3 PCP , 1 BE e 2 Olivais com todos) 
 
Foi apresentado um voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Bruno Nascimento, Presidente da 
Junta de Freguesia de Alcabideche – Cascais, que foi aprovado por unanimidade. 
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Apresentação da Moção “Implicações para o poder local democrático acordadas para o 
Concelho de Lisboa pela PS/PSD” – apresentada pela bancada do PCP, que fez uma breve 
apresentação do documento, mostrando que estão contra a concretização de transferências 
de competências previstas na Lei nº 56/2012 e exigir da CML que não se concretize de 
imediato. 
 
Depois da apresentação foi a mesma colocada à votação onde obteve o seguinte resultado: 
Abstenção 1 BE 
Votos a favor 3 (PCP) 
Votos contra 16 (10 PS, 3 PSD e 2 Olivais com todos). 
 
De seguida abriu-se o período da ordem do dia, dando o Sr. Presidente a palavra à srª 
Presidente da Junta, para apresentação da Informação Escrita. 
 
Presidente da Junta – Fez uma breve apresentação dizendo o que foi feito. 
 
Gonçalo Maggessi (MOCT)) – Pergunta sobre a resposta da Educação? 
 
A srª Presidente da Junta deu a palavra à Vogal Anabela Silva para que esta possa 
responder. 
 
Anabela Silva - Falou das Aec’s, das obras na EB1 Paulino Montez, do CAF e da falta de 
professores. 
 
Gonçalo Maggessi (MOCT) – Pede a resposta por escrito. 
 
Passou-se ao ponto 2 da OT – Mapa de Pessoal, com a apresentação do documento pela srª 
Presidente, explicando quem vem e porquê? 
 
Gonçalo Maggessi (MOCT) – Pergunta se está previsto o pessoal da Biblioteca e em causa 
de vir como será posto neste mapa se não estiver já contemplado? 
 
Delfino Serras (PCP) – Na questão da biblioteca pergunta se está acautelado a questão da 
chefia? 
 
Presidente da Junta – Biblioteca – não está contemplada e reforça a ideia de que os 
orçamentos e afins são de prefixação. 
Haverá auscultação aos funcionários para virem em 1º, vem quem quer. 
Não concorda que a Junta não tenha capacidade pois o Presidente acha que sim mas que 
será um processo demorado mas que vai correr bem. 
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Não havendo mais inscrições foi a proposta nº 19/2013, posta à votação obtendo o seguinte 
resultado: 
 
Abstenções - 7 (1 PS, 1 BE, 2 Olivais com todos e 3 PSD) 
Votos contra – 3 (PCP) 
Votos a favor – 9 (PS) 
 
Passou-se de imediato ao ponto 3 da OT  (Proposta 18/2013) - com apresentação do 
documento pela srª Presidente da Junta. 
 
Presidente da Junta – Focou alguns pontos como: Espaços Verdes – podas e relvados. 
Calçadas - rebaixamento de lancis. 
Rede Social de Lisboa - plataforma de apoio a idosos; observação e socorro a crianças em 
risco e violência doméstica; linha S.O.S Olivais. 
Educação – manter a Componente de Apoio à Família (CAF) – 2º ciclo; conservação do 
parque escolar; acompanhamento das obras na EB1 Paulino Montez e Sarah Afonso. 
Comércio e Turismo – modernizar os Mercados; ações para manter as pessoas na Freguesia. 
Juventude – Férias radicais; pinturas murais e festivais. 
 
Lina Lopes (PSD) – Pediu esclarecimentos sobre as Aec’s e as Caf . 
 
Gonçalo Maggessi (MOCT) – Pediu esclarecimentos sobre os Centros de Dia de Olivais e 
do Parque das Nações, bem como da CAF das Escolas dos Olivais e do Parque das Nações. 
Perguntou ainda 80.000 € no jornal Olivais porquê? 
 
Delfino Serras (PCP) – Fez algumas perguntas sobre as receitas e as despesas: Receita 
Mercados? Sobre a Lei nº56/2012 200 mil euros receitas? Mais à frente fala em 4 milhões. 
Receita de 5 mil euros? 
 
Presidente da Junta – responde às dúvidas suscitadas pelas várias bancadas. 
 
Depois de esclarecidas as questões apresentadas pelos membros foi posto à votação o 
documento “Grandes opções do Plano e orçamento para 2014”, que obteve o seguinte 
resultado: 
 
A favor: 10 votos 
Contra: 2 votos 
Abstenção: 7 votos 
 
Foi feita uma pausa de 10 m (23h21m), foram retomados os trabalhos às 23h31m, com o 
ponto 5 da OT. 
 
Esta proposta foi apresentada pela srª Presidente que fez uma breve apresentação e 
explicação de como o conceito foi pensado e apresentado. 
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Cecília Sales (PCP) – pergunta se a Assembleia pode participar no conselho? 
 
 
Lina Lopes (PSD) – pergunta quem são? Quem os constitui? Quais os objetivos? E se a 
assembleia pode pertencer? 
 
 
Fabian Figueiredo (BE) – pergunta à mesa se existe superposição de propostas com a de 
Olivais. Incompatibilidade? Como vê a outra força partidária? 
 
Gonçalo Maggessi (MOCT) – disse ser uma proposta que ambos apresentaram em 
programa eleitoral, por essa razão mantém a proposta daí terem que votar as 2 propostas. 
 
Delfino Serras (PCP) – Quer que seja a Assembleia a decidir o conteúdo? 
 
Devido ao adiantado da hora o Sr. Presidente da Mesa fez uma proposta de prorrogação da 
mesma, o que foi aprovado por unanimidade. 
 
Lina Lopes (PSD) – Aprovar com que critérios? 
 
Gonçalo Maggessi (MOCT) – Retira a proposta 7/AF/2013 do Olivais com todos. 
 
De seguida foi votada a proposta nº 16/20013 (ponto 5) que foi aprovada por unanimidade. 
 
Foi apresentado pela Srª Presidente o ponto nº 6 da OT (Heráldica da Freguesia), que depois 
da breve apresentação foi votada por unanimidade. 
 
Foi de imediato passado ao ponto 7 da OT – Alteração ao Regimento da Assembleia de 
Freguesia apresentada pela bancada do PS. 
 
Delfino Serras (PCP) – disse estar desatualizada e quer que o regimento fosse atualizada e 
que se formasse um grupo de trabalho. 
 
O Presidente da Mesa assumiu que irá fazer um grupo de trabalho. 
 
Foi a proposta posta à votação obtendo o seguinte resultado: 
Abstenção: 2 olivais com todos 
Contra: 1 BE 
A Favor: 16 (10 PS, 3 PCP, 3 PSD). 
 
 
José Ricardo Silva (PS) – sobre o ponto nº 8 disse que as reuniões descentralizadas são as 
reuniões públicas do Executivo. 
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Foi posta à votação o ponto 8 da OT que obteve o seguinte resultado: 
 
Votos contra – 10 (PS) 
Votos a favor – 9 (PSD; PCP; Olivais com todos e BE). 
 
 
De imediato passou-se ao ponto 9 da OT, com apresentação pela bancada do Olivais com 
todos. 
 
Foi pedido esclarecimentos por parte da srª Presidente sobre o pedido de auditoria externa. 
 
Foram feitas várias intervenções e por fim Srª Vogal Cecília Sales (PCP) – Sugere que a 
proposta seja retirada porque está a pôr em causa o trabalho de todos. O que foi aceite pelos 
proponentes. 
 
 
Foi aprovado que as propostas 4/AF/2013; 5/AF/2013; 6/AF/2013, 8/AF/2013; e 9/AF/2013 
que não foram discutidas passariam para março. 
 
De seguida foi colocada à votação a ata em minuta que foi aprovada por unanimidade. 
 
E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão às 00h30m. 
 
O Presidente da Mesa: 
 
 
1.ª Secretário: 
 
 
2.ª Secretária: 
 


