A s s e m b le i a de F r e g u e s i a do A r e e i r o

ATA Nº 22
No dia treze de setembro de dois mil e dezassete, dando cumprimento ao disposto no
artigo 12.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu em Sessão Ordinária na Sede da
Junta de Freguesia do Areeiro, sita na Rua João Villaret, número nove, Lisboa, a Assembleia
de Freguesia do Areeiro, presidida por Ana Paula dos Santos Oliveira e coadjuvada por
Patrícia Cardoso Santos, Primeira Secretária, com os seguintes pontos da Ordem de
Trabalhos: Ponto 1 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia
do Areeiro sobre a atividade da Junta. Ponto 2 – Discussão e votação da Ratificação do
Contrato de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de
Freguesia do Areeiro.------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes: Ana Paula dos Santos Oliveira (PS), Patrícia Cardoso Santos (PS),
Cecília Francisca Nascimento da Silva Coelho Gonçalves Bastos (PSD) em substituição de Rui
Manuel Pessanha da Silva, António Luís Teixeira Bastos Aldim (CDS/PP), João José
Largueiras Martins (PSD) em substituição de Essi Filipa Leppãnen da Silva, Maria Virgínia
Martins Laranjeiro Estorninho (PSD), João Filipe Viegas Gomes da Silva (PSD), Vasco Manuel
de Carvalho Costa Ramos (PSD), Manuel Mendes Camarinha (PS), Filipe Guedes Ramos (PS),
Vítor Manuel Pais Tavares (PS), Betsabé Perdigão Leal Viegas (PCP) e Isabel Cristina Rua
Pires (BE).--------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram também presentes os seguintes elementos do Executivo: Presidente – Fernando
Manuel Moreno D’Eça Braamcamp, Tesoureiro - Ameetkumar Subhaschandra, 1º Vogal - Luís
Alberto Henriques Marcos e 2ª Vogal - Patrícia Isabel de Oliveira Brito Leitão. ------------------Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, constatada a existência de quórum, declarou-se
aberta a sessão, não havendo público presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Virgínia Estorninho (PSD), Betsabé Viegas (PCP), Manuel Camarinha (PS) e Isabel Pires
(BE) tomaram a palavra para se despedirem, manifestando o seu apreço por terem
participado nos trabalhos desta Assembleia, que sempre decorreram de forma democrática e
com respeito mútuo, apesar das naturais divergências políticas. Betsabé Viegas (PCP), em
nome do Partido Comunista Português, ofereceu à Freguesia uma serigrafia do painel
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mural em cerâmica, obra coletiva existente na sede do PCP na Rua Soeiro Pereira Gomes
em Lisboa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em Ponto Prévio, foram colocadas duas atas à votação. A Ata nº 19 (de 15 de dezembro
2016) foi aprovada por unanimidade dos presentes naquela sessão (abstenção de João
Filipe Viegas Gomes da Silva (PSD) por ter estado ausente). A Ata nº 21 (de 21 de junho
2017) também foi aprovada por unanimidade dos presentes naquela sessão (abstenção
de Manuel Camarinha (PS) e de João José Largueiras Martins (PSD) por terem estado
ausentes). As votações ocorreram antes da presença de Filipe Ramos (PS).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrou-se no Ponto 1, Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de
Freguesia do Areeiro.----------------------------------------------------------------------------------------Manuel Camarinha (PS) questionou o motivo da diminuição de consultas no período,
presumindo que estaria relacionada com o período de férias, mas que gostaria de ouvir o
Executivo. Referiu que as receitas estavam um pouco abaixo do previsto, com exceção das
transferências correntes e outras receitas correntes; também as despesas se encontravam
abaixo do orçamentado, o que era positivo e significava que estavam a efetuar poupanças e
cativações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do Executivo justificou a baixa nas consultas com o facto de ter havido o
período de férias durante quinze dias, de 14 de agosto a 4 de setembro, até para limpezas e
manutenção de equipamentos.------------------------------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro comentou que as poupanças eram relativas a gastos supérfluos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrou-se no Ponto 2, Discussão e votação da Ratificação do Contrato de Delegação de
Competências entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia do Areeiro.-O Sr. Presidente do Executivo informou que, desde final do ano passado, a Câmara solicitou
informação sobre obras consideradas urgentes na Freguesia. Tendo havido demora na
aprovação, o Executivo, com a palavra do presidente da Câmara, avançou com as obras,
constando no protocolo os valores gastos efetivamente nas mesmas.------------------------------Manuel Camarinha (PS) felicitou o Executivo pela iniciativa e determinação em avançar
com as obras, mostrando confiança na relação institucional.-----------------------------------------2
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O Sr. Presidente do Executivo afirmou que o que se deve sobrepor são as relações
institucionais corretas, quer da parte da Câmara, quer da parte da Junta, de modo a que se
procure o melhor para a Freguesia. No caso do Casal Vistoso, também lhe disseram para
avançar que a Câmara depois pagava; depois da obra concluída, a EDP, que no início foi
questionada, decidiu substituir toda a cablagem de alimentação dos candeeiros e estão a
abrir as valas. A escada do Jardim Tristão da Silva que dá para a R. de Olivença estava uma
lástima, tendo sido uma proposta da Junta. A obra da escadaria da R. Augusto Machado ainda
não foi adjudicada, tratando-se de um valor muito mais elevado. -----------------------------------A Sra. Presidente da Assembleia perguntou em que consistia a obra da zona expetante da
Rotunda das Olaias.--------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do Executivo informou que já estava pronta e que se tratava da zona em
que se situam os veículos de sucata apreendidos pela polícia; entravam a meio da rotunda
para esse parque. O passeio foi arranjado, a zona foi vedada e os veículos já não entram por
ali mas, sim, junto aos táxis.----------------------------------------------------------------------------------O Ponto nº 2 foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. --------------O Sr. Presidente do Executivo agradeceu a todos, sem exceção, a experiência enriquecedora
que lhe foi possibilitada. Apesar de terem existido algumas situações de tensão,
sobrepuseram-se o respeito, a amizade e, principalmente, a vontade de querer fazer o
melhor pela Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente da Assembleia manifestou o prazer de ter trabalhado com todos os
elementos da Assembleia e do Executivo e desejou que, ao longo das suas carreiras e das
suas vidas, lutassem sempre por um Portugal melhor. Igualmente agradeceu aos
empregados da Junta, esperando que tenham mais e melhores motivos para trabalharem em
prol da nossa Freguesia. Fez votos para que o Executivo que vier a formar-se se empenhe
sempre por uma Freguesia melhor. Terminou a sessão agradecendo a todos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Ata em minuta da presente sessão foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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