
   
 
 
 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE OLIVAIS 
 
 

Ata da Reunião Ordinária de 30 de abril de 2018 – Mandato 2017-2021 
                                    

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa – Telefone 218540690 – Fax 218520687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

Página 1 de 6 

 

ATA N.º 05 

4.ª Reunião da Assembleia de Freguesia de Olivais 

 

Tipo de reunião: Ordinária Local: Sala Polivalente da Junta de Freguesia de Olivais 

Presidiu: Nuno Miguel dos Santos Silva Secretariou: Honorato Monteiro Moura e Helena 
Olga Maria Alves Branco 

Data: 30 de abril de 2018 Hora de início: 21h15 Hora de Fim: 23h59 

 

Presenças 

 

 Nuno Miguel dos Santos Silva (PS) 

 Honorato Monteiro Moura (PS) 

 Helena Maria de Assunção Vieira dos Santos (PS) 

substituída por Virgínia Montrond 

 Hugo Miguel Mateus Gaspar (PS) 

 Virgínia Maria Vicente Batista Correia da Costa (PS) 

 Olga Maria Alves Branco (PS) 

 Pedro Miguel Gomes Fonseca (PS) 

 Ana Paula Morais Abrantes (PS) substituída por Isaac 

Bilreiro 

 António Manuel de Moura Felizardo (PS) 

 Teresa Maria Meireles de Sousa Fernandes Tomaz 

Marques (PS) substituída por Alexandra Carriço 

 António José Lemos Martins Rego (PS 

 Vanessa Alexandra Martins Madeira 

 Arnaldo Emanuel de Almeida da Silveira Costeira 

(PSD) 

 Francisco Américo Maurício Domingues (PSD) 

substituído por Ana Paula Barros 

 Olimpia Tomé Henriques de Almeida (PSD) 

 Susana Maria Seixas Alves Matos (PCP 
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 Carlos Alberto Barbosa Lourenço (PCP 

 Carlos Manuel Rebelo de Macedo da Silva (CDS-PP) 

 João Campos Moreira Rodrigues (BE) 

Ausências 

 Helena Maria de Assunção Vieira dos Santos (PS) 

 Ana Paula Abrantes (PS) 

 Teresa Mª Meireles Tomaz Marques (PS) 

 Francisco Domingues (PSD) 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Não havendo público e no período antes da Ordem do Dia, o Presidente de Mesa 

propôs a alteração da ordem de Trabalhos, que foi aceite por todas as bancadas. 

 

Período da Ordem do Dia 

Em conformidade com a Ordem de Trabalhos foram analisadas as seguintes Propostas: 

 Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas de 2017 

 

José Ricardo Silva apresentou o documento e colocou-se à disposição dos membros 

da Assembleia. 

 

Carlos Lourenço (PCP): solicitou alguns esclarecimentos sobre a não existência do 

parecer do Técnico de Contas;  

Saldo de Gerência positivo; 

Saldo de Gerência para este ano é inferior; 

Orçamento Participativo, propostas não vão ser executadas? 

 

Chefe de Divisão Fernando Potes – esclareceu que a Junta optou por fazer o direito 

ao contraditório. 
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Carlos Lourenço (PCP) – disse que sem o certificado não é possível aprovar a Revisão 

das Contas. 

 

Fernando Potes – esclareceu que a as contas podem ser votadas sem esse certificado. 

 

Arnaldo Costeira (PSD) – solicitou esclarecimentos sobre a taxa de execução do 

orçamento e dados sobre o assunto em discussão. 

 

Fernando Potes – informou que a taxa de execução encontra-se no relatório e é alta. 

 

Carlos Lourenço (PCP) – disse não estar satisfeito com as respostas e acrescentou 

que as leis são para cumprir. 

 

Presidente da Junta – esclareceu que o revisor oficial de contas emitiu parecer em 

posse dos eleitos, o qual apresentou as poucas reservas que já são do conhecimento 

de todos, tendo em conta que derivam técnicas muito específicas como por exemplo 

a contabilidade analítica que a Junta de Freguesia ainda não teve oportunidade de 

implementar. A declaração foi apresentada em draft no dia 26 de abril e a Junta de 

Freguesia fez à mesma o seu direito de oposição face às poucas reservas 

apresentadas e aguarda a definitiva. A Presidente solicitou a cada uma das forças 

politicas que indicassem nomes/identificações de ROC’s, por forma a serem 

consultados pela Junta de Freguesia, para efeitos de revisão legal no presente 

mandato. 

 

Carlos Lourenço (PCP) – Disse que o documento apresentado do Revisor de Contas 

não está assinado. 

 

Arnaldo Costeira (PSD) – Disse que o assunto em causa é para solucionar com a 

maior brevidade possível. Ou se vota em consciência ou não, e a solução seria adiar 

a Assembleia até reunir as condições para poderem votar este ponto. 

 

Depois desta discussão as Contas foram colocadas à votação obtendo o seguinte 

resultado: 
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A favor – 12 votos (PS) 

Abstenção – 3 votos (PCP e BE) 

Contra – 4 votos (PSD e CDS-PP) 

 

Presidente da Mesa – propôs que os nomes a consultar para revisores oficiais de 

contas, fossem indicados até ao final de maio. 

 

Depois destes pedidos e não havendo esclarecimentos solicitados pelas bancadas a 

proposta nº 040/2018 foi colocada a votação, tendo obtido o seguinte resultado: 

 

A favor – 15 votos (PS; PCP e CDS-PP) 

Abstenção – 4 votos (PSD e BE) 

Contra - 0 

 

 2ª Revisão Orçamental  

Foi apresentada pelo Sr. Vogal José Ricardo e não havendo inscrições, passou-se de 

imediato à sua votação: 

 

A favor – 15 votos (PS e PSD) 

Abstenção – 4 votos (PCP, BE e CDS-PP) 

Contra – 0 

 

 Plano Local de Emergência  

Apresentado pelo Sr. Vogal José Ricardo. 

Todas as bancadas revelaram contentamento com este documento. 

 

 Protocolo com a Universidade Autónoma 

Apresentado pelo Sr. Vogal Fernando Pinto. 

 

João Rodrigues (BE) – solicitou esclarecimento sobre a razão de ser com a 

Universidade Autónoma e não com as Universidades estatais. Será que o Estado não 

prevê estas situações? 
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Fernando Pinto – esclareceu as dúvidas. 

 

Não havendo mais pedidos de esclarecimento foi a mesma colocada à votação 

obtendo o seguinte resultado: 

 

A favor – 16 votos (PS, PSD e CDS-PP) 

Abstenção – 3 votos (PCP e BE) 

Contra – 0 

 

 Informação Escrita da Presidente 

Apresentou o documento o Sr. Vogal Duarte Carreira. 

 

Carlos Lourenço (PCP) – pediu esclarecimentos sobre o número de precários porque 

o concurso foi aberto para 66 e estão 93. 

As lojas dos Mercados, não existem pessoas interessadas, porque é que não estão a 

ser utilizadas. 

O estacionamento continua caótico. 

 

Arnaldo Costeira (PSD) – felicitou a atividade desenvolvida pela Junta; 

Saudou o Plano Local de Emergência; 

Questionou também o estacionamento bem como, transmitir que os caixotes na Rua 

do Ibo não são lavados. 

 

O Presidente da Mesa submeteu à discussão as atas nºs 3 e 4. 

 

Susana Matos (PCP) – pediu para alterar o teor da ata nº 3, isto porque, o PCP não 

está contra o hospital mas sim contra a drástica redução de custos e camas e a favor 

da manutenção de todos os outros. E na proposta nº 056/2017 “(…) Disse ainda que 

alguns parques infantis (…)” 
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Carlos Lourenço (PCP) – pediu alteração na ata nº 4 “(...) disse que no ano passado 

houve um empréstimo do mesmo tipo agora proposto, e não houve revisão 

orçamental, e se houve alteração à lei (…)” 

 

O Presidente de Mesa devido ao adiantado da hora agendou a continuação desta 

Assembleia para o dia 15-05-2018, pelas 21,00h. 

 

E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente de Mesa declarou a reunião encerrada às 

vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia trinta do mês de abril do ano de dois mil 

e dezoito. Acerca desta, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada 

vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pelos Secretários da Mesa, que secretariaram.  

 

O Presidente:  
 

1ª Secretária:  
 

2ª Secretária:   

 


