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

ATA nº 14

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de 2015, 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:
- Virginia Maria Vicente Batista Correia da Costa substituída por Vasco Pais Tavares;
- Pedro Miguel Gomes da Fonseca substituído por Nuno Jorge de Sampaio Carvalho Patão;
- Fernando Corujo Pinto Perfeito substituído por Teresa Maria Meireles de Sousa Fernandes
Tomaz Marques;
- António Manuel de Moura Felizardo substituído por Isaac Daniel dos Santos Bilreiro;
- Honorato Monteiro Moura substituído por António Joaquim Pereira da Silva Madeira;
- Olga Maria Alves Branco substituída por Nuno Miguel Serrano da Silva Monteiro;
- Isabel Maria Ribeiro da Cruz substituída por Olímpia Henriques de Almeida;
- Fabian Filipe Figueiredo substituído por Samuel Marcelino Belchior Cardoso;
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Apreciação da Informação Escrita da Presidente (nº 1, alínea o) art.º 17º);
Grandes Opções do Plano e Orçamento 2016;
Regulamento de Condecorações da JFO;
Regulamento de Funcionamento do Orçamento Participativo da JFO;
Relatório de Fundamentação do Regulamento de Taxas e Preços;
Regulamento de Taxas e Preços;
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7.
8.
9.
10.
11.

Regulamento de Mercados Retalhistas da JFO;
Regulamento de Venda Ambulante;
Regulamento de Licenciamento da Atividade de Arrumador de Automóveis;
Regulamento de Realização de Acampamentos Ocasionais;
Regulamento de Licenciamento da Realização de Espetáculos e de Divertimentos ao
Ar Livre.

Face à ausência do Secretário Honorato Moura, o Presidente da Mesa propôs a sua
substituição pelo eleito António Rego. Passou-se à votação, tendo a proposta sido aprovada
de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

18

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Aberto período antes da ordem do dia, foi dada a participação ao público presente.
Inscreveram-se 3 membros do público, tendo usado da palavra, nos termos do art.º 37.º do
Regimento:
- Maria José Carmona, que falou sobre falta de autocarros, falta de limpeza, trânsito e
poluição;
- Maria da Natividade, que falou sobre falta de transportes públicos;
- Maria Paula Passanha, que falou sobre a Quinta de Natal como uma feira popular na
BDteca, sobre ausência de respostas a questões colocadas à Junta de Freguesia, falta de
acesso às atas, desconhecimento dos currículos dos membros do executivo, da propaganda
da JFO e da Presidente, da fraca higiene urbana, dos buracos no pavimento e das lombas;
De seguida o Presidente da Mesa submeteu à votação as seguintes atas, agradecendo os
contributos dados pelo MOCT, tendo tomado a palavra:
Cecília Sales (PCP), que referiu que fazer atas não é tão fácil como parece, que estas estão
melhores mas não chega, sendo necessário saber sintetizar.

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

Manuel Nogueira (MOCT), que referiu saber que fazer atas é difícil, e que havia
imprecisões, e declarações de voto e protestos em falta.

Ata n.º 2
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

5 (MOCT, PCP)

13 (PS, PSD)

Ata n.º 3
A votação foi adiada por não estar anexado um esclarecimento escrito feito pelo eleito José
Ricardo Silva (PS).
Ata n.º 4
A votação foi adiada por não estar anexado um protesto entregue por Cecília Sales (PCP), e
por não estar presente a moção corrigida apresentada pelo BE e que foi aprovada.
Ata n.º 5
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

5 (MOCT, PCP)

13 (PS, PSD)

Ata n.º 6
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
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Abstenções

Contra

Favor

0

5 (MOCT, PCP)

(PS, PSD)

Ata n.º 7
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

3 (PCP)

0

15 (PS, PSD, MOCT)

Ata n.º 8
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

5 (PCP, MOCT)

13 (PS, PSD)

Ata n.º 9
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

5 (PCP, MOCT)

13 (PS, PSD)

Ata n.º 10
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

5 (MOCT, PCP)

13 (PS, PSD)
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Ata n.º 11
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

5 (PCP, MOCT)

13 (PS, PSD)

Neste momento chegou Samuel Cardoso (BE), em substituição de Fabian Figueiredo, tendo
a Assembleia de Freguesia ficado completa.

Ata n.º 13
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

3 (PCP)

16 (PS, PSD, MOCT, BE)

De seguida, nos termos art.º 28.º do Regimento, foram apreciadas as seguintes moções e
recomendações:
Moção n.º 1 “A pobreza que nos rodeia” (PCP)
A parte deliberativa foi lida pelo Presidente da Mesa.
Cecília Sales (PCP) tomou a palavra para reforçar o teor da moção.
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
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Abstenções

Contra

Favor

3 (PSD*)

0

16 (PS, PCP, BE, MOCT)

*Anunciou que entregará declaração de voto
Moção n.º 2 “A violência doméstica é um crime” (PCP)
A parte deliberativa foi lida pelo Presidente da Mesa.
Cecília Sales (PCP) - tomou a palavra para reforçar o teor da moção.
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

Unanimidade

Moção n.º 3 “Em defesa dos serviços públicos de água, saneamento e gestão de resíduos”
(PCP)
A parte deliberativa foi lida pelo Presidente da Mesa.
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

3 (PSD)

16 (PS, PCP, BE, MOCT)

Moção n.º 4 “Saudação à luta do Povo Português na defesa e pelo cumprimento da
Constituição da República Portuguesa” (PCP)
A parte deliberativa foi lida pelo Presidente da Mesa.
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Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

3 (PSD)

16 (PS, PCP, MOCT, BE)

Recomendação n.º 5 “Parque hortícola da Quinta Conde d’Arcos” (PCP)
A parte deliberativa foi lida pelo Presidente da Mesa.
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

Unanimidade

Moção n.º 6 “Taxa Municipal de Proteção Civil – omissão das seis associações de
bombeiros voluntários da cidade de Lisboa” (PSD)
A parte deliberativa foi lida pelo Presidente da Mesa.
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

Unanimidade

Moção n.º 7 “25 de novembro de 1975” (PSD)
A parte deliberativa foi lida pelo Presidente da Mesa.
Passou-se à votação, tendo sido Rejeitada, de acordo com:
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Abstenções

Contra

Favor

9 (PS)

7 (PCP, BE, João Costa (PS)), 5 (PSD, MOCT)
Vasco Tavares (PS), Nuno
Patão (PS)

O PS juntou uma declaração de voto.

Recomendação n.º 8 “Colocação de um corrimão nas escadarias existentes junto ao
número dois da Rua Sargento José Paulo dos Santos” (PSD)
A parte deliberativa foi lida pelo Presidente da Mesa.
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

Unanimidade

Moção n.º 9 “Informação à população sobre a EMEL nos Olivais” (MOCT)
A parte deliberativa foi lida pelo Presidente da Mesa.
Passou-se à votação, tendo sido Rejeitada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

3 (PCP)

10 (PS)

6 (MOCT, BE, PSD)

Moção n.º 10 “Marcação horizontal e vertical de estacionamento” (MOCT)
A parte deliberativa foi lida pelo Presidente da Mesa.
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Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

Unanimidade

O Presidente da Mesa deu conta de um pedido de esclarecimento feito pelo MOCT à JFO,
sobre o Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa, o que não obteve
resposta.
O vogal da JFO, Hugo Gaspar, anunciou que a resposta será prestada na próxima
assembleia de freguesia.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
De seguida, passou-se à Ordem do Dia.

O Presidente da Mesa propôs, considerando a extensão da Ordem de Trabalhos, que a
Ordem de Trabalhos fosse alterada para a seguinte forma, o que, na perspetiva de não
haver tempo para, durante o dia de hoje, concluir a assembleia, permitirá que a informação
escrita seja apresentada pela Presidente da JFO, que hoje não está presente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2016;
Relatório de Fundamentação do Regulamento de Taxas e Preços;
Regulamento Geral de Taxas e Preços;
Regulamento de Condecorações da JFO;
Regulamento de Funcionamento do Orçamento Participativo da JFO;
Regulamento de Mercados Retalhistas da JFO;
Regulamento de Venda Ambulante;
Regulamento de Licenciamento da Atividade de Arrumador de Automóveis;
Regulamento de Realização de Acampamentos Ocasionais;
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10. Regulamento de Licenciamento da Realização de Espetáculos e de Divertimentos ao
Ar Livre;
11. Apreciação da Informação Escrita da Presidente (nº 1, alínea o) art.º 17º).

Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

Unanimidade

O vogal Hugo Gaspar pronunciou-se sobre a intervenção do público, referindo que a
conservação do pavimento é da competência da CML, que a qualificação da BDteca como
“feira popular” é apenas uma opinião, e que as referências aos currículos dos membros do
executivo revelam preconceito.

1- “Grandes Opções do Plano e Orçamento 2016”

A proposta foi apresentada pelo vogal Hugo Gaspar, que referiu as linhas de orientação
estratégica, tendo anunciado que o Chefe da Divisão de Administração e Finanças da JFO
estava disponível para prestar esclarecimentos.
Tomaram a palavra:
Carlos Lourenço (PCP), que referiu ter o PCP solicitado uma reunião preparatória ao
Executivo da JFO, não tendo havido resposta, em violação do estatuto da oposição,
formulou questões sobre os valores orçamentados para as obras nos mercados, que já
estavam no orçamento para 2015, e sobre os valores em comunicação, designadamente o
Jornal Olivais. Anunciou que a atuação do Executivo vai ser mais do mesmo, que os
problemas não serão resolvidos e por isso o PCP votará contra.

Francisco Domingues (PSD), que formulou questões sobre os gastos em imagem, estudos e
consultoria, sobre o Jornal Olivais e perguntou ainda se o contrato com a sociedade de
revisores oficiais de contas foi renovado, e se sim, por que valor.
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Gonçalo Maggessi (MOCT), que perguntou qual a periodicidade prevista para o Jornal
Olivais, qual o valor orçamento para outdoors, e quando se substituirão os mupis que
anunciam a entrada na freguesia, uma vez que os atuais ainda têm a designação de
“Freguesia de Santa Maria dos Olivais”.

Samuel Cardoso (BE), que referiu entender que a previsão de juros a receber é demasiado
elevada, questionou se o protocolo de contratos emprego inserção com o IEFP e SCML se
destina a preencher postos de trabalho permanentes, referiu que o Jornal Olivais deve
servir para divulgar as atividades da JFO e divulgação da assembleia de freguesia, e propôs
o reforço do Fundo de Emergência Social.

Delfim Serras (PCP), questionou o Executivo sobre os contratos de prestação de serviços,
indicando que se trata de emprego precário, condenou o recurso a contratos emprego
inserção e apontou um erro de escrita na página 40 das “GOP/Orçamento”, quando se
refere o “regime de mobilidade”.

Foi dada a palavra ao Executivo, tendo o vogal José Ricardo Silva prestado os
esclarecimentos sobre os valores orçamentados para obras nos mercados, que transitam
do orçamento de 2015, depois o vogal Hugo Gaspar pronunciou-se sobre as despesas de
comunicação e consultoria, indicando por fim que a JFO tem acesso a juros em melhores
condições.
O Chefe de Divisão Fernando Potes prestou esclarecimentos técnicos, designadamente
sobre o fardamento, avenças.
Passou-se à votação, tendo as Grandes Opções do Plano e Orçamento 2016 sido Aprovados,
com:
Abstenções

Contra

Favor

0

9 (PSD, PCP, BE, MOCT)

10 (PS)
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O Presidente da Mesa agradeceu ao eleito Francisco Domingues (PSD), a participação na
verificação do cumprimento das formalidades legais para aprovação dos regulamentos, e
informou terem sido detetados erros de escrita nos preâmbulos dos mesmos, uma vez que
onde se lê “que se consubstancia no presente projeto, o qual será objeto de audiência dos
interessados ou consulta pública” deve ler-se “que se consubstancia no presente texto, o
qual foi objeto de consulta pública”.
O vogal José Ricardo Silva referiu que a consulta pública foi realizada mediante o recurso a
editais afixados nos lugares de estilo.
O eleito Francisco Domingues (PSD) referiu que a consulta pública é excecional, devendo
ter-se utilizado a audiência prévia de interessados.

2- “Relatório de Fundamentação do Regulamento de Taxas e Preços”

A proposta foi apresentada pelo vogal José Ricardo Silva.

Passou-se à votação, tendo sido Aprovado, com:
Abstenções

Contra

Favor

6 (MOCT, BE, PCP)

3 (PSD)

10 (PS)

3- “Regulamento Geral de Taxas e Preços”

Não foram solicitados esclarecimentos.
Passou-se à votação, tendo sido Aprovado, com:
Abstenções

Contra

Favor

5 (MOCT, PCP)

3 (PSD)

11 (PS, BE)
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4- “Regulamento de Condecorações da JFO”

O eleito Francisco Domingues (PSD), solicitou esclarecimento sobre se os membros da
Assembleia podem apresentar autonomamente propostas, ou se é a Assembleia enquanto
órgão que o faz.
Carlos (PCP), anunciou que o PCP votará contra o regulamento por entender que não se
deve gastar dinheiro em condecorações.
O vogal Hugo Gaspar referiu não ter resposta à questão formulada pelo PSD, mas que o
Executivo não se opõe a que se considere que os membros da Assembleia,
autonomamente, possam apresentar propostas.
O Presidente da Mesa propôs a seguinte redação ao texto do n.º 1 do art.º 4.º:
«Artigo 4.º Candidaturas
1. As propostas de agraciamento dirigidas à Presidente da Junta de Freguesia podem ser
apresentadas pelos membros do executivo da Junta de Freguesia, pelos membros da
Assembleia de Freguesia, pelos organismos oficiais localizados na Freguesia, e associações
representativas de interesses profissionais, sociais, desportivos, económicos e culturais, até
ao dia 31 de março de cada ano.»
Passou-se à votação do regulamento com a alteração produzida, tendo o mesmo sido
Aprovado, com:
Abstenções

Contra

Favor

3 (PSD)

6 (MOCT, PCP, BE)

10 (PS)

5- “Regulamento de Funcionamento do Orçamento Participativo da JFO”

O eleito Francisco Domingues (PSD), referiu não concordar com a composição da comissão
de acompanhamento, por considerar dever a Assembleia de Freguesia estar incluída, e
questionou o executivo sobre a possibilidade, ou não, de a JFO poder apoiar candidaturas.
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O eleito Gonçalo Maggessi (MOCT), perguntou se se poderia incluir os outdoors na
divulgação dos projetos, se a JFO poderá fazer o encaminhamento dos projetos para o OP
da CML, se os membros da JFO, não podendo participar, podem reclamar das decisões, e
ainda se o OP da CML terá, como aparenta, expressão ao nível de cada freguesia.
A eleita Cecília Sales (PCP), referiu a necessidade de cada força política da Assembleia de
Freguesia estar representada na comissão de acompanhamento.
O eleito Gonçalo Maggessi (MOCT) questionou ainda da possibilidade de se instalar postos
temporários de voto em locais de maior afluência de fregueses.
O Executivo, face às sugestões apresentadas, solicitou uma pausa de cinco minutos, após o
que, dado o adiantado da hora, solicitou ao Presidente da Mesa a sua análise e eventual
inclusão numa próxima sessão da Assembleia de Freguesia.
Sendo já 23:50, o Presidente da Mesa estabeleceu que os contributos deverão ser enviados
o mais rapidamente possível para si, para posterior encaminhamento ao Executivo, e para
dar continuidade à Ordem de Trabalhos conforme a alteração, a partir do ponto nº 5
(Regulamento de Funcionamento do Orçamento Participativo da JFO) a realização da
Assembleia terá lugar no dia 4 de janeiro de 2016, às 21:00.
Passou-se à votação da proposta do Presidente da Mesa, tenda o mesma sido Aprovada,
com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

Unanimidade

Considerando a matéria financeira e orçamental das deliberações aprovadas, foi lida a ata
em minuta, a qual foi Aprovada, com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

Unanimidade
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Os trabalhos desta Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia foram encerrados às
23:55, tendo elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente e Secretários
da Mesa da Assembleia.

O Presidente:
1º Secretário:
2º Secretário:

