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ATA Nº 8 

 

Aos 29 dias do mês de dezembro de 2014, pelas 21:00, 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: 

- Francisco Manuel Duarte Sande Nogueira substituído por Nuno Manuel Viegas 

Duarte de Almeida (Olivais com todos); Isabel Maria Ribeiro da Cruz substituída por 

Olimpia Henriques de Almeida (PSD); António José Lemos Martins Rego 

substituído Maria Orlanda da Silva Almeida (PS); João Pedro Pinheiro Dias 

Lourenço da Costa substituído José Joaquim de Sousa Ferreira Martins (PS); Pedro 

Miguel Gomes da Fonseca substituído por Nuno Jorge de Sampaio Carvalho Patão 

(PS); Helena Maria de Assunção Vieira dos Santos substituída por Nuno Miguel 

Serrano da Silva Monteiro (PS) e Olga Maria Alves Branco substituída por Isaac 

Daniel dos Santos Bilreiro (PS). 

Da convocatória enviada para os efeitos previstos no n.º 1 do art.º. 14.º do Decreto-

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, constou a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1- Informação escrita da Presidente; 

2- Grandes opções do plano e Orçamento de 2015; 

3- Norma de Controlo Interno; 

4- Regulamentos; 

a. Loja Social; 

b. Centro de Dia; 

c. Fundo de Emergência Social; 

d. Fundo de Maneio; 

5- Modelo Organizacional da JFO. 

 

Previamente ao período antes da ordem do dia, por falta do 2º Secretário da Mesa, foi 

eleita para essas funções, por unanimidade, a Dra. Virgínia Costa (PS). 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aberto período antes da ordem do dia, inscreveram-se dois membros do público, 

tendo usado da palavra, nos termos do art.º 37.º do Regimento: 

- Luísa Alves, que falou sobre: Estacionamento e EMEL na freguesia, espaços 

verdes e regulamento de taxas no complexo desportivo dos Olivais; 

- José Carlos Silva, que falou sobre locais de venda para vendedores ambulantes; 

 

A Presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos sobre os assuntos 

abordados. 

Ainda no período antes da ordem do dia, usaram da palavra os seguintes membros da 

Assembleia: 

- Fabian Figueiredo (BE), que falou sobre a necessidade de regras gerais para venda 

ambulante e não para quaisquer grupos étnicos; 

- Gonçalo Maggessi Gouveia (MOCT), que falou sobre a necessidade de se saber o 

valor despendido na atividade Olivais em Forma e quais os procedimentos para 

adjudicar à entidade prestadora; 

- Delfim Serras (PCP), que falou sobre o mérito da JF na luta contra o racismo; 

- Francisco Domingues (PSD), que falou contra a discriminação no exercício de 

profissões e no acesso ao ensino; 

- Carlos Lourenço (PCP), que falou sobre a visita da CDU às instalações da 

limpeza urbana nos Olivais; 

- Cecília Salles (PCP), que falou sobre regras dos mercados, regras das piscinas e 

sobre a Associação dos Afásicos; 

A Presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos sobre os assuntos 

abordados. 
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De seguida, nos termos art.º 28.º do Regimento, foram apreciadas: 

Moção n.º 1 “Parque Urbano dos Olivais” 

Foi apresentada pelos eleitos do PCP. 

Depois de alguns pedidos de esclarecimentos pelas bancadas, passou-se à votação, 

tendo sido Aprovada, de acordo com: 

Abstenções Contra Favor 

0 0 19 

 

Moção n.º 2 “Colocação de passagem de peões na zona de entradas e saídas do 

estacionamento subterrâneo das torres do Shopping Olivais” 

Foi apresentada pelos eleitos do PCP. 

Trocaram-se algumas palavras para entender o que pretendiam os eleitos do PCP 

com a apresentação desta moção e depois de esclarecidas passou-se à votação, tendo 

sido Aprovada, de acordo com: 

Abstenções Contra Favor 

0 0 19 

 

PS anunciou que iria entregar declaração de voto. 

Moção n.º 3 “Alterações nas vias com sobrelevação das passagens de peões ” 
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Foi apresentada pelos eleitos do PCP. 

Depois de discutida passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com: 

Abstenções Contra Favor 

0 0 19 

 

Proposta n.º 4 “Assuntos relevantes para a Freguesia sejam resumidos e 

divulgados no jornal Olivais” 

Foi apresentada pelos eleitos do PCP. 

Foram feitos alguns pedidos de esclarecimento e depois de respondidos foi a mesma 

posta à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com: 

Abstenções Contra Favor 

0 0 19 

 

PSD anunciou que iria entregar declaração de voto. 

Recomendação n.º 5 “Colocação de placas de sinalização/Identificação da 

Freguesia de Olivais” 

Foi apresentada pelos eleitos do PSD. 

As bancadas colocaram algumas dúvidas sobre a recomendação que depois de 

esclarecidas foi a mesma posta à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com: 
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Abstenções Contra Favor 

0 0 19 

 

Recomendação n.º 6 “Colocação de um corrimão, nas escadarias existentes 

junto à entrada principal do nº 50 da Rua Alferes Barrilaro Ruas” 

Foi apresentada pelos eleitos do PSD. 

Foram respondidas as dúvidas que os membros da Assembleia tiveram quando a esta 

Recomendação e de seguida passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo 

com: 

Abstenções Contra Favor 

0 0 19 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

De seguida, passou-se à Ordem do Dia. 

Foi proposta a alteração da ordem de trabalhos, passando o ponto “1” para “5”, e 

adiantando-se os restantes. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

1- Grandes Opções do Plano e Orçamento 2015 
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A proposta foi apresentada pela Presidente, tendo acerca da mesma usado da palavra 

para solicitar esclarecimentos: 

Delfim Serras (PCP); 

Fabian Figueiredo (BE); 

Francisco Domingues (PSD); 

Gonçalo Maggessi (MOCT); 

Cecília Salles (PCP); 

Gonçalo Maggessi (MOCT); 

A Presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos sobre os assuntos 

abordados. 

Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, com: 

 

Abstenções Contra Favor 

8 (PSD, MOCT, PCP) 1 (BE) 10 (PS) 

 

 

Atendendo ao adiantado da hora, foi proposta a continuação da Assembleia no dia 5 

de janeiro pelas 21:00. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

O Presidente: 

1º Secretário: 

2º Secretário: 
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