Assembleia de Freguesia de Olivais
Rua General Silva Freire, lote C – 1849 – 029 Lisboa – Telf: 218540690 * FAX: 218520687

ATA nº 13
Aos 30 dias do mês de setembro de 2015, pelas 21h24m, reuniu em sessão ordinária
a Assembleia de Freguesia de Olivais, concelho de Lisboa, no edifício Sede, 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 Sandra Marina Dionísio
Oliveira Subtil (MOCT); Honorato Monteiro Moura substituído por Carlos Manuel
Barradas de Carvalho (PS); Pedro Miguel Gomes da Fonseca substituído por Teresa
Maria Meireles de Sousa Fernandes Tomaz Marques (PS); Fernando Corujo Pinto
Perfeito substituído por Isaac Daniel dos Santos Bilreiro (PS); Gonçalo Luis
Maggessi Gouveia substituído por Nuno Manuel Viegas Duarte de Almeida
(MOCT); João Pedro Pinheiro Dias Lourenço da Costa substituído por Nuno Miguel
Serrano da Silva Monteiro (PS); Olga Maria Alves Branco substituído por José
Joaquim de Sousa Ferreira Martins (PS).

Da convocatória enviada para os efeitos previstos no n.º 1 do art.º. 14.º do DecretoLei n.º 169/99, de 18 de Setembro, constou a seguinte Ordem de Trabalhos:
1- Informação escrita da Presidente
2- 1ª Revisão Orçamental
3- Regulamentos
. Mercados Retalhistas da Freguesia de Olivais
. Venda Ambulante
. Licenciamento da Atividade de Venda ambulante de Lotarias
. Licenciamento da Atividade de Arrumador de Automóveis
. Realização de Acampamentos Ocasionais
. Licenciamento da Realização de Espetáculos Desportivos e de divertimentos
Públicos ao ar livre
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Estando ausente o secretário da Mesa, Honorato Moura, o Presidente da Mesa propôs
a sua substituição para a presente sessão pela eleita Virgínia Costa (PS).

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Aberto período antes da ordem do dia, inscreveram-se quatro membros do público,
tendo usado da palavra, nos termos do art.º 37.º do Regimento:
- Marta Martins - falou sobre a alteração rodoviária à volta do Shopping e também
da reunião pública da CML de 23/07 p.p., na pessoa do Vereador Manuel Salgado foi
assumido que irão retomar a avaliação com a participação da Arquiteta Julieta da
Silva, Chefe de Divisão da Mobilidade e Transportes.
- Maria Paula Passanha – informou que concorda com a oradora anterior Marta
Martins.
Reclamou sobre a higiene urbana, porque o jardim nas traseiras encontram-se cheios
de dejetos de canídeos; os espaços verdes estão degradados; e gostaria de saber em
relação ao prédio que se encontra inacabado junto ao Olivais Shopping.
- Helder Borges - falou sobre a degradação do pavimento junto ao jardim da Rua
Cidade da Beira; do entroncamento do jardim para a rua Cidade da Beira, que é uma
armadilha pois falta os espelhos, tem implantado uns vidrões o que tira a visibilidade
aos automobilistas.
Em relação à circulação do Shopping que não concorda com ela.

O Sr. Presidente da Mesa e a pedido do Vogal Francisco Domingues (PSD) por
estar em falta alguns procedimentos necessários aos documentos em discussão no
ponto 3 da Ordem de Trabalhos foi retirado para uma reunião a agendar.
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Foi ainda dito pelo Sr. Presidente da Mesa e no período Antes do período antes da
Ordem do Dia, que tinha sido distribuído pelos membros da Assembleia o projeto de
ata nº 12 e não tendo existido qualquer retificação à mesma que iria pô-la à votação.
A Vogal Sandra Subtil (MOCT) – pediu esclarecimentos sobre o estar a ser
aprovada a ata nº 12, sem teremos sido aprovadas as anteriores.
O Presidente da Mesa esclareceu as dúvidas colocadas pela Srª Sandra Subtil e pelo
Sr. Delfino Serras quanto à questão de se estar a aprovar a ata nº 12.
Ata foi aprovada, por não existirem quaisquer alterações ou retificações.
A Srª Sandra Subtil (MOCT) - pediu ainda um esclarecimento sobre a forma de
votação da referida ata, pois não tinha entendido a votação.
O Sr. Presidente de Mesa - perguntou qual a posição da Vogal, ao que esta
respondeu que votava contra, por ser pouco explicito.
De seguida foi lida e posta à votação da Moção apresentada pela bancada do PSD
“Eleições Legislativas de 4 de outubro de 2015”, que foi aprovada por
unanimidade.
Depois foi lida a Recomendação apresentada pela bancada do PCP “Abertura do
ano letivo”, foi dada a palavra aos membros da AF.
Francisco Domingues (PSD) - disse que o teor da Recomendação não se enquadra
nas competências da Assembleia.
Cecilia Sales (PCP) – pediu esclarecimentos sobre o assunto ao executivo da Junta
se houve anomalias na abertura do ano letivo na nossa Freguesia.
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Presidente da Junta – informou que no ano anterior o Executivo substitui-se ao
Ministério da Educação na abertura do ano letivo, assim como este ano.

Não havendo mais inscrições a Recomendação foi Aprovada com o seguinte
resultado:
Abstenção: 5 (PSD e MOCT)
Contra: 0
A Favor: 14 (PS, PCP e BE)

Passou-se à Moção “Em defesa dos Transportes Públicos – Concessão do Metro e
da Carris ao Consórcio Avanza” da bancada do PCP.
Cecília Sales (PCP) – informou que o PCP vai continuar a lutar contra as
privatizações.
Não havendo mais inscrições passou-se à votação da referida moção que foi
Aprovada o seguinte resultado:
Abstenção: 2 (MOCT)
Contra: 3 (PSD)
A Favor : 14 (PS,PCP e BE)
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O Presidente da Mesa leu a Moção “Publicação de propostas apresentadas nas
Assembleias de Freguesia no jornal Olivais”, apresentada pela bancada do PCP.
Carlos Barbosa (PCP) – disse ter ficado contente com a publicação das moções no
jornal, mas ficou triste pelo tamanho de letras da apresentação das moções.
Sandra Subtil (MOCT) – Fez um reparo sobre a Lei de Imprensa no seu artº 26º,
que diz que o direito de resposta e de retificação deve ter o mesmo relevo.
António Felizardo (PS) – disse que a publicação no jornal é feita pela transcrição do
documento apresentado pelas próprias bancadas.
Presidente da Junta – explicou a diferença de letras tem a ver com a forma como é
enviado o documento digitalizado.
Respondeu também ao Movimento Olivais com todos, que não iriam fazer um
boletim para o direito de resposta, pois a ERC foi informada e concordou.
Sugeriu também que se escolhesse uma letra comum a todos.

Delfino Serras (PCP) - falou que as moções têm que ter um tamanho legível para
que os olivalenses possam ler.
Sandra Subtil (MOCT) – sugeriu que se contactasse os responsáveis com devido
tempo para estes se organizarem.
Presidente da Junta – informou que é comum a Junta de Freguesia ter essa prática e
que inclusive, o representante do Movimento Olivais com todos recebeu um e-mail
nesse sentido.
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Depois destas intervenções foi a moção posta à votação, tendo sido rejeitada com o
seguinte resultado:
Abstenção: 0
Contra: 10 (PS)
A Favor: 9 (PCP, PSD, MOCT e BE)

O Presidente da Mesa leu a Moção “o direito à água” da bancada do PCP.
Cecilia Sales (PCP) - defendeu a moção dizendo que os olivalenses tem direito à
água.
Não havendo mais ninguém inscrito passou-se à votação, tendo sido Aprovada com o
seguinte resultado:
Abstenção: 2 (MOCT)
Contra: 3 (PSD)
A Favor: 14 (PS, PCP e BE)
Leu ainda a Recomendação da bancada do PCP “Taxas de Entrada nas Piscinas
dos Olivais”.
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Cecília Sales (PCP) – questionou o preço da entrada da Piscina e através do
Departamento do Desporto tiveram a confirmação de que a Gofit não está a praticar
as taxas municipais.

Fabian Figueiredo (BE) – pediu esclarecimentos acerca de como é que um cidadão
comum pode aceder às taxas sociais, Taxas municipais? Porque a informação que
têm é que concessão da Piscina não está a praticar essas taxas.
O sr. Presidente de Mesa deu a palavra ao Vogal Duarte Carreira para responder às
questões colocadas pelos oradores.
Duarte Carreira – respondeu que não compete à Junta de Freguesia a fiscalização
do caderno de encargos.
Informou que não chegou à Junta de Freguesia qualquer reclamação sobre as taxas
cobradas pela Gofit e as tabelas municipais poderiam ser divulgadas.
Fabian Figueiredo (BE) - interpelou a mesa sobre o que tinha sido dito pelo Sr.
Vogal, na última Assembleia acerca de existirem queixas e ofícios à CML ou não?
O Sr. Presidente de Mesa – disse que tinha sido feito uma interpelação à mesa para
fazer uma pergunta ao Sr. Vogal, mas como a Recomendação fazia referência à
divulgação das taxas municipais, que primeiro se iria votar o documento só e depois
o Vogal responderia.
Posta à votação a mesma foi aprovada por unanimidade.
Carlos Barbosa (PCP – informou que não era a 1ª vez que este assunto era trazido à
Assembleia, questiona se os funcionários têm direito a descontos.
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Duarte Carreira – informou que para a Junta de Freguesia não existe qualquer
problema com a Gofit, pois o que é importante poderem é 13.000 pessoas poderem
estar a praticar desporto e a preços muito acessíveis.
Disse ainda que não existe problemas de amnésia, pois nem no pelouro nem no
balcão da Junta foi rececionado qualquer queixa ou reclamação.
Mais informou que os trabalhadores têm um pacote promocional de não pagar a
inscrição e também podem utilizar pagando conforme as taxas municipais.
Falaram ainda sobre este assunto Fabian Figueiredo (BE) e Delfino Serras (PCP).
Presidente da Junta – disse que o problema da piscina estava resolvido agora e que
existem algumas arestas para serem limadas.
A Junta de Freguesia tem feito tudo junto da CML para que o caderno de encargos
seja cumpridos.
Falou ainda que, se chegam aos partidos eleitos democraticamente as reclamações
regulares, porque é que estes não as fazem chegar à junta através do Presidente da
Assembleia de Freguesia para que se possa pressionar a CML para a resolução desses
problemas.
Fabian Figueiredo (BE) – informou que na última Assembleia em que a Srª
Presidente não pode estar presente, o Vogal substituto recebeu essas reclamações do
Grupo Municipal do BE sobre este assunto.
E por isso, gostaria de ver resolvida esta questão.
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De seguida o Sr. Presidente da Mesa, deu a palavra à Presidente da Junta de
Freguesia, para que esta respondesse às questões colocadas pelo público e antes de
entrarmos na Ordem de Trabalhos.

Presidente de Junta – iniciou a sua intervenção agradecendo ao Vogal Fabian
Figueiredo do BE pelas suas palavras e que os Olivalenses devem ser defendidos.
Dando resposta à Srª Marta Martins, disse não ter conhecimento da reunião do dia 23
de Julho p.p., pois não foi comunicado à Junta de Freguesia.
Informou que está na disposição de se encontrar uma solução com a CML fazer as
referidas alterações, mas nunca a Junta de Freguesia sozinha.
Comunicou ainda que a 1ª alteração ao trânsito foi feito a pedido de um grupo de
cidadãos com a CML - unidade territorial.
Quanto à Srª Maria Paula Passanha informou que a Junta de Freguesia tem
sensibilizado as crianças através das Escolas, para a limpeza dos dejetos dos
canídeos. E que irá também ser feito uma Mega sensibilização para resolver esse
problema.
Em relação aos espaços verdes já foi assumido que a Junta, não tem verbas para
aplicar em todos, mas que o irá fazer num maior número possível.

Passou de imediato à apresentação da Informação Escrita, fez uma breve explicação
ficando ao dispor para as questões dos membros da Assembleia.
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Cecilia Sales (PCP) – questionou sobre o projeto desafios e sobre o Bairro Alfredo
Bensaúde.

Carlos Barbosa (PCP) – questionou sobre o Conselho Olivalense; o programa
Olivais em Férias (Piscinas nas escolas); os relvados e água que se gasta;
transferências de competências; podas de árvores; abate de árvores; passadeiras;
espaço público; dejetos de canídeos; e higiene urbana no Vale do Silêncio.
Sandra Subtil (MOCT) – disse ser falso a troca de e-mail’s, sobre o pedido
atempado para o direito de resposta ser colocado de forma mais visível no jornal
Olivais, e questionou sobre a ausência de resposta às perguntas feitas na Assembleia
de Junho;
Francisco Domingues (PSD) – questionou sobre o custo da pintura de passadeiras; o
projeto porta a porta; e se estava ativo o serviço “A Minha Rua”?

Presidente da Junta – Agradeceu a saudação da Srª D. Cecília Sales sobre o Projeto
Desafios e respondeu sobre o Bairro Bensaúde que se tenta minimizar os problemas
do bairro e que todas as forças políticas deveriam juntar-se e fazer um projeto
comum.
Em relação ao conselho olivalense que se tem 4 anos para fazer e esse prazo ainda
não acabou.
Sobre o programa Olivais em Férias foi uma opção da Junta de Freguesia as piscinas
nas escolas, pois torna-se mais comodo.
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Sobre os relvados disse ter sido opção da Junta de Freguesia ajudar as crianças,
idosos e as pessoas que o necessitem em prol da rega.
Sobre o Vale do Silêncio as atividades e eventos ali efetuados indicou que a Junta só
teve 8 reclamações de ruído.

Passou-se de imediato à apresentação da 1ª Revisão Orçamental pela Srª Presidente e
foram colocadas algumas questões pelo Sr. Delfino Serras (PCP) e Carlos Barbosa
(PCP), questionaram sobre a delegação de competências, aquisição de bens;
aquisição de capital; ação social e apoio a instituições.
A Presidente da Junta respondeu às questões colocadas pelos membros e passou-se
de imediato à votação da 1ª Revisão orçamental, que foi Aprovada com o seguinte
resultado:
Abstenções: 9 (PSD, PCP, MOCT e BE)
Contra: 0
A Favor: 10 (PS)

Foi posta à votação a ata em minuta que foi aprovada por unanimidade.
Não havendo mais nada tratar a Assembleia de Freguesia foi encerradas às 00:40,
tendo sido elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente e Secretários
da Mesa da Assembleia.
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O Presidente:

1ª Secretária:

2ª Secretária:

