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

ATA nº 23
Aos 5 dias do mês de janeiro de 2017, pelas 21:30h, reuniu em continuação da sessão
ordinária iniciada em 29 de dezembro de 2016, 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:
- António José Lemos Martins Rego substituído António Manuel de Moura Felizardo (PS);
Pedro Miguel Gomes da Fonseca substituído por José Joaquim de Sousa Ferreira Martins
(PS);

Os pontos da Ordem de Trabalhos em falta foram:

•
•

Informação Escrita da Srª Presidente
Regulamento dos Refeitórios das 7 sete escolas e Jardins de Infância

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, deu início aos trabalhos, começando
pelas Moções apresentadas na última Assembleia de Freguesia.
Moção “Passadeiras sem tinta e falta de pilaretes “ - PCP
Carlos Lourenço (PCP) - Disse que algumas passadeiras há muito que se encontram sem
tinta e por isso, muito perigosas. Assim, necessitam de urgência no reforço de algumas e
pintura.
João Costa (PS) - Disse que houve uma bancada que pediu a intervenção da CML o que
atrasou o processo.
Não havendo mais inscrições, passou-se à votação:
Abstenção
0

Contra
10 (PS)

A Favor
8 (PSD; PCP; BE e MOCT)
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Passou-se à Recomendação “Trabalho precário na Junta de Freguesia de Olivais” – PCP
Delfino Serras (PCP) – Disse que existe muitos funcionários precários e por essa razão
deveria ser resolvida com urgência.
Não havendo mais inscrições, passou-se de imediato à votação:
Abstenção
0

Contra
10 (PS)

A Favor
8 (PCP; PSD; MOCT e BE)

Passou-se de imediato à Recomendação “Estacionamento na Freguesia de Olivais” – PCP
Cecília Sales (PCP) – comunicou que existem muitas queixas dos moradores sobre o
estacionamento na Freguesia, por essa razão trouxeram este documento à Assembleia de
Freguesia, para que esta possa pronunciar-se.
Não havendo mais inscrições passou-se de imediato à votação:
Abstenção

Contra

A Favor

0

10 (PS)

8 (PSD; PCP; MOCT e BE)

De seguida passou-se ao Requerimento “Espaços Verdes dos Olivais” – PCP
Não havendo inscrições passou-se logo à votação, tendo sido aprovada por Unanimidade.
A seguir passou-se à Moção “40 anos das Primeiras Eleições Autárquicas” – PCP
Não havendo inscrições passou-se de imediato à votação, tendo sido aprovada por
Unanimidade.
Passou-se de imediato à Moção “Despedimentos e Assédio Moral nos CTT” – BE
Não havendo inscrições passou-se à votação, tendo sido aprovada por Unanimidade.
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De seguida passou-se à Moção “Direitos Iguais para Todos” – BE
Passou-se de imediato à votação por não existirem inscrições, tendo sido votada por
Unanimidade.
Em seguida passou-se à Recomendação “Rede Pública de internet sem fios” – BE
Não havendo inscrições foi posta à votação, tendo sido aprovada por Unanimidade.
Passou-se à Recomendação “Pela atualização de salários e cumprimento do direito à
negociação coletiva na Valorsul” – BE
Não existindo inscrições passou-se à votação:
Abstenção
3 (PSD)

Contra
0

A Favor
15 (PS; PCP, MOCT e BE)

De imediato passou-se ao Voto de Protesto “Manifestação Racista e Xenófoba” – BE
Não houve inscrições por isso, passou-se à votação, tendo sido aprovado por Unanimidade.
Em seguida foi posto à votação por não existirem inscrições o Voto de Saudação “Pela
atribuição do Rótulo Europeu de Responsabilidade Social”, que obteve o seguinte
resultado:
Abstenção
8 (PSD; PCP; BE e MOCT)

Contra
0

A Favor
10 (PS)

O PCP apresentou declaração de voto que ficou anexo à presente ata.
Passou-se à Moção “Protocolo existente entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Simon
Fraser University” – PSD
João Costa (PS) – Formulou questões sobre os metros, quantas ossadas do Cemitério dos
Olivais?
Se foram identificadas?
E qual foi o sentido de voto dos Vereadores do PSD.
Francisco Domingues (PSD) – Respondeu que foram 100 ossadas de Lisboa e que não sabe
qual foi o sentido de voto do PSD.
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Fabian Figueiredo (BE) – Disse que o Protocolo foi aprovado por unanimidade pelos
Vereadores. Vai votar contra porque existe um vazio legal.
Cecília sales (PCP) – Disse ser um assunto delicado e não há posição e por isso, vão se
abster.
De seguida passou-se à votação:
Abstenção
5 (PCP e MOCT)

Contra
10 (PS)

A Favor
4 (BE E PSD)

Foi colocada à discussão a Recomendação “ Colocação de lombas de redução de velocidade
na Rua Sargento José Paulo dos Santos” – PSD
Carlos Lourenço (PCP) – Pediu esclarecimentos se a Rua em questão é que necessita de
lombas ou é a Av. Dr. Alfredo Bensaúde?
Francisco Domingues (PSD) – Confirmou que era nesta rua. Disse ainda que era nesta rua
que se fazem contra relógios.
De seguida a Recomendação foi aprovada por Unanimidade.
Passou-se de imediato à Saudação “40 anos de Poder Local Democrático em Portugal” –
PSD.
Não havendo inscrições foi votada por Unanimidade.
De imediato passou-se à ordem de Trabalhos:
Informação Escrita da Presidente apresentada pelo Sr. Hugo Gaspar.
Cecília Sales (PCP) – Disse que os documentos apresentados pelas bancadas não foram
publicados no Jornal Olivais, por isso, solicita que sejam publicados na próxima publicação.
Falou ainda nas taxas municipais da Piscina;
EB1 nº 36 que a verba para as obras do exterior foram aprovadas e ainda não começaram
as obras;
Circulação na Rua Almada Negreiros para quando a obra para atenuar a velocidade;
Orçamento Participativo, saber o ponto de situação do Jardim Infantil da Av. cidade de
Luanda;
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Requalificação dos Mercados, para quando as obras;
Calçadas e caminhos pedonais. SOS calçada só responde aos pedidos efetuados por
telefone? Quem faz a calçada?
Carlos Lourenço (PCP) – Falou sobre a pág. 16, se as empresas contratadas não tem meios
para cumprir o contrato, por isso, é necessário recorrer a brigadas?
Delfino Serras (PCP) – Quantos concursos? Nada foi feito no último trimestre.
Jornal Olivais qual o critério Editorial?
As taxas da Piscina está resolvido para utilização dos moradores?
EB1 36 as obras vão começar este ano, mas já está com atraso de 3 meses.
Circulação na Rua Almada Negreiros a CML propôs uma solução que a Junta de Freguesia
não acha viável.
Orçamento Participativo os procedimentos dos dois espaços em execução?
Sombreamento está em estudo?
Mercados foi orçamentado todo o Mercado B no 2º semestre;
Passeios e calçadas disse ainda que há muito para melhorar e vimos sempre tentar fazer
melhor.
Gravação das atas para quando o novo equipamento?
Concursos estão a ser feitos?
Hugo Gaspar – Jornal Olivais – é critério editorial e orçamento para 1 página. As propostas
ficam no site.
Piscina a questão está resolvida.
As obras na EB1 36 começam no 2 semestre de 2017.
Nos Mercados as obras estão orçamentadas.
SOS calçada é um projeto para questões pontuais.
Gravação das atas vai saber o que se passa.
Prestadores de serviços, ás vezes há intervenções prioritárias.
Concursos: 2017 previstos no orçamento.
De imediato passou-se ao Regulamento dos Refeitórios:
Anabela Silva – Disse que existe € 9.000, 00 de dívida. As crianças não devem, mas existe
um grande investimento da Junta de Freguesia.
As famílias que pagam são as que podem, as crianças não são sancionadas.
Carlos Lourenço (PCP) – Pse as crianças não são do CAF, porque há normas do CAF?
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Fabian Figueiredo (BE) – Disse que as crianças não são devedoras, não podem celebrar
contratos, contesta-se as sanções. Há alternativas: depósito antecipado, uma caução.
Disse ainda para a discussão ser séria deveria ser adiada.
Hugo Gaspar – Disse que a caução seria um valor elevado.
Disse ainda que mantém a proposta.
Delfino Serras (PCP) – Disse que não era às 23,00h que a Junta de Freguesia reabre o
debate, por isso, solicita o adiamento.
O Presidente de Mesa solicitou informação ao Executivo e este mantém a proposta.
Fabian Figueiredo (BE) – Pede que seja feita uma Assembleia de Freguesia Extraordinária.
Carlos Lourenço (PCP – perguntou se o Presidente de mesa da Assembleia não estaria
disponível para uma Assembleia Extraordinária?
Fabian Figueiredo (BE) – Pergunta se não está em vigor, foi aplicada?
Presidente da Mesa – Disse que o Presidente, tal como os restantes membros da
Assembleia, estão sempre disponíveis.
Hugo Gaspar – Em resposta ao Vogal Fabian Figueiredo, disse que houve diferente
interpretação, mas a Assembleia não terá dito que se está aplicar.
De seguida passou-se à votação:
Abstenção
0

Contra

A Favor

9 (PSD; PCP; MOCT e BE)

10 (PS)

A bancada do PSD informou que remeteria Declaração de voto.
Não havendo mais assuntos, foi posta a votação a ata em minuta que foi aprovada por
Unanimidade.
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Os trabalhos desta Sessão da Assembleia de Freguesia foram encerrados às 24h30m, tendo
sido elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente e Secretários da Mesa
da Assembleia.
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