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 10
No dia dezoito de dezembro de 2014, dando cumprimento ao disposto no artigo 12.º, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu em Sessão Ordinária na Casa da Cultura, sita na Rua
Capitão Henrique Galvão, 9, Lisboa, a Assembleia de Freguesia do Areeiro, presidida por Ana
Paula dos Santos Oliveira, coadjuvada por Patrícia Cardoso Santos do P.S., primeira
Secretária, e Essi Filipa Leppãnen Silva do P.S.D., segunda secretária, com os seguintes
pontos da Ordem de Trabalhos: Ponto nº 1 - Apreciação da informação escrita e
informação financeira do Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro acerca da atividade da
Junta de Freguesia, nos termos da alínea e) do número 2 do artigo 9º. da Lei número
75/2013, de 12 de Setembro. Ponto nº 2 – Discussão e Votação das Opções do Plano e
Orçamento de 2O15, ao abrigo da alínea a) do número 1 do artigo 9º., da Lei número
75/2013, de 12 de Setembro., Ponto nº. 3 – Discussão e Votação do Mapa de Pessoal, ao
abrigo da alínea m) do número 1 do artigo 9º. da Lei número 75/2013 de 12 de Setembro.,
Ponto nº 4 – Discussão e Votação da Assunção de Compromissos Plurianuais pela Junta de
Freguesia do Areeiro, nos termos da alínea xx), do número 1, do artigo 16º., da Lei número
75/2013, de 12 de Setembro, Ponto nº. 5 – Discussão e Votação do Regulamento para a
Concessão de Subsídios a Entidades e Organismos que prossigam na Freguesia Fins de
Interesse Público da Freguesia do Areeiro, ao abrigo da alínea f) do número 1 do artigo 9º, da
Lei número 75/2013, de 12 de Setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes: Ana Paula dos Santos Oliveira (PS), Patrícia Cardoso Santos (PS), Essi
Filipa Leppãnen da Silva (PSD), António Luís Teixeira Bastos Aldim (CDS/PP), Rui Manuel
Pessanha da Silva (PSD), José Fernando Gomes Bonito, em substituição de João Filipe Viegas
Gomes da Silva (PSD), Vasco Manuel de Carvalho Costa Ramos (PSD), Maria Virgínia Martins
Laranjeiro Estorninho (PSD), Cira Helena da Costa Ferreira Vicente Coelho, em substituição
de Manuel Mendes Camarinha (PS), Filipe Guedes Ramos (PS), Vítor Manuel Pais Tavares
(PS), Betsabé Perdigão Leal Viegas (PCP) e Luís Alberto Salgado Martins Moreira (BE). -------Estiveram também presentes os seguintes elementos do Executivo: Presidente – Fernando
Manuel Moreno D’Eça Braamcamp, Secretário – Eurico António Baptista Pereira da
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Conceição, Tesoureiro - Ameetkumar Subhaschandra, Vogal - Luís Alberto Henriques
Marcos, Vogal - Patrícia Isabel de Oliveira Brito Leitão. -----------------------------------------------Às vinte e uma horas e quinze minutos, constatada a existência de quórum, declarou-se
aberta a sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Sr. Rui Martins - referiu-se ao espaço do Cinema Londres, perguntando se
algum dos membros do Executivo e da Assembleia tinha conhecimento de algum
desenvolvimento; relembrou a questão dos MUPIS frente ao nº13 da Av de Roma; referiu o
estado em que se encontram os passeios na “Rosa Doce” e informou que há um degrau
bastante perigoso para os transeuntes e, quanto à obra, no local foi informado que era da
responsabilidade da Câmara; falou também sobre os dejetos dos canídeos e que a Junta
deveria fazer uma campanha para incentivar os donos a tomarem medidas, afim de não
prejudicarem terceiros e informou que, no Jardim Fernando Pessa, viu um fiscal chamar a
atenção aos acompanhantes dos cães para que não andassem no local sem trela.---------------O Sr. José Soares, iniciou a sua intervenção desejando um Bom Natal e Feliz Ano Novo 2015.
Na qualidade de Presidente da Comissão de moradores das Avenidas Novas, mostrou-se
preocupado, como também os moradores, com o que se passa no Jardim do Arco do Cego, há
copos espalhados, consumo de bebidas alcoólicas, droga e outros. O problema do trânsito
continua na mesma de há quatro anos para cá, embora tivesse falado algumas vezes com a
Junta sobre esta situação, não concorda com as alterações efetuadas na Rua Filipa de
Vilhena/traseiras com o Instituto Superior Técnico. Referiu que tinha solicitado a esta Junta
um espaço para a realização de uma Festa de Natal a 19 de dezembro, tendo sido respondido
não ser possível nessa data. Indicou novas datas, 17 ou 18, não tendo obtido resposta.--------O Sr. Presidente da Junta informou que em relação ao Cinema Londres não podia fazer
nada, apenas tinha conhecimento que o projeto tinha sido aprovado pela Secretaria de
Estado da Cultura, a Junta de Freguesia nunca foi contactada, nem pela Secretaria de Estado
nem pela Câmara, apesar de esta autarquia ter feito várias intervenções sem obter
resultados. Em relação à “Rosa Doce” e Ocupação de Espaços Públicos, desconhece se está
licenciada. Informou que, pela Lei 56, os licenciamentos vão passar definitivamente para as
Juntas, mantendo-se para já com a Câmara, talvez no início do próximo ano passe
definitivamente para as Juntas, mas primeiro haverá cursos de formação, previstos para
meados de janeiro, só depois do processo estar concluído é que a junta poderá atuar, não
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com contra-ordenações pois isso continuará a ser com a Câmara. Quanto aos dejetos dos
canídeos, tinha solicitado ao Comandante da Policia Municipal que efetuasse uma
fiscalização no Jardim Fernando Pessa. Foi apresentada proposta para a criação de espaço
próprio para os cães, como existe no Campo Grande. Em relação ao Arco do Cego e ao
trânsito, tal como tinha referido em Assembleias anteriores, alertou diversas vezes a PSP da
5ª. Divisão sobre o problema existente no local e o trânsito é da competência da Divisão de
Trânsito da CML, a Junta não podia interferir. Sobre a data para a realização da Festa de
Natal, solicitou aos serviços administrativos que respondessem a informar que a data
solicitada não era possível por haver a Assembleia de Freguesia, e que escolhessem outra
data, pedindo desculpas pelo lapso.------------------------------------------------------------------------A Srª Presidente da Assembleia perguntou se algum elemento da Assembleia tinha algo a
acrescentar sobre o Cinema Londres.-------- --------------------------------------------------------------Filipe Ramos (PS) antes de pronunciar-se sobre o cinema Londres, informou que, em
relação à fiscalização da “Rosa Doce”, a entidade competente para agir era o UT (Unidade
Territorial), a Policia Municipal neste caso só fiscalizava. Igualmente tinha conhecimento,
através do Presidente da Comissão de Comerciantes da Avenida Guerra Junqueiro; Praça de
Londres e Av. de Roma, que o referido espaço seria inicialmente uma loja; como as obras
continuam paradas, desconhece se os arrendatários desistiram do espaço.---- ------------------O Sr. Presidente da Junta respondeu que, em relação ao degrau da Rosa Doce, quem emitia
as coimas era a Policia Municipal, por não estar legalizado, e não o UT.------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em ponto prévio, Luis Moreira (BE) apresentou uma Moção (alterada para Requerimento)
sobre a Criação de um Gabinete para Pequenas Reparações, destinado a servir pessoas
com idade superior a 65 anos, portadores de deficiência e reformados por invalidez.----------Virgínia Estorninho (PSD) informou já existir uma Associação, “Ferro de Soldar”,
encarregue dessa tarefa e protocolada, não havendo necessidade de se criar um Gabinete de
Apoio. Lembrou que toda a informação sobre a Junta pode ser encontrada no site.--------------A vogal Patrícia Leitão explicou existir, desde o dia 1 de janeiro do corrente ano, um apoio
a pessoas com dificuldades, para reparações de eletricidade, canalizações, fogões ou mesmo
o fornecimento de fogões novos caso fosse necessário, e situações em que as pessoas
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compram os materiais necessários e a Junta auxilia nos custos, encontrando-se mencionado
na Informação Escrita.------- ---------------------------------------------------------------------------------Luís Moreira (BE) decidiu retirar o Requerimento de votação.------------------- -----------------António Aldim (CDS/PP) apresentou um Voto de Louvor à Celebração dos trinta e nove
anos do 25 de novembro de 1975, aprovado com seis votos a favor (PSD e CDS/PP), um
voto contra (PCP) e seis abstenções (PS e BE).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passou-se à votação da Ata nº 9, sendo a mesma aprovada com doze votos e a abstenção de
Filipe Ramos (PS), por não ter estado presente nessa sessão.---- - --- --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrou-se no primeiro ponto – “Apreciação da informação escrita e informação
financeira do Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro”.------------------------------------A Srª Presidente da Assembleia informou que o Sr. Tesoureiro tinha cumprido com o
prometido em Assembleia anterior, fornecendo informação mais detalhada.------- -------------Vítor Tavares (PS) informou não ter consultado a documentação remetida via eletrónica,
atendendo a que não tem computador em casa.---------------------------------------------------------A Srª Presidente da Assembleia solicitou que a documentação de última hora fosse pedida
ao funcionário Sr. João Agostinho que a disponibilizaria. No seguimento da informação sobre
a limpeza de sarjetas, solicitou ao Sr. Presidente as suas diligências para que fosse
desentupida a da Rua Abade Faria, frente ao nº 36, selada com cimento devido a obras
realizadas nos prédios vizinhos rua acima. Em relação às atividades desportivas e culturais,
questionou o Sr. Presidente da Junta se ainda tinha intenção de ativar, como tinha dito
anteriormente, o espaço do Arco do Cego para apoio escolar, referindo que se torna longe
para as crianças que residem no lado da ex-Freguesia do Alto do Pina, o ideal seria mais um
espaço, nomeadamente reativar a Casa da Cultura para o efeito.-- ----------------------------------Filipe Ramos (PS), questionou sobre alguns acordos entre a Junta de Freguesia e a Câmara,
como o da Ordem dos Advogados sobre consultas jurídicas; o do Montepio Geral para apoio
a residentes que queiram desenvolver o empreendedorismo, através de linha de crédito.
Referiu-se, também, à reunião descentralizada da Câmara, realizada em Alvalade, quais os
assuntos que foram debatidos e se foi favorável para a freguesia do Areeiro. Falou ainda do
Espaço Público, requalificação das calçadas e colocação de pilaretes, solicitando que de
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futuro fosse efetuado um apanhado que explicasse onde foram realizados os trabalhos,
indicando a localização exata. Lembrou que no orçamento de 2014 havia uma rubrica para
reparação dos lagos dos Jardins da Praça João do Rio e da Praça de Londres e, como nada foi
feito, pergunta se a rubrica transitou para o orçamento deste ano. Questionou se havia
alguma data definida para a inauguração das piscinas do Areeiro, julgava ser em março.-- ---O Sr. Presidente da Junta disse existir protocolo entre a Junta e a Ordem dos Advogados
para a realização de consultas jurídicas gratuitas aos residentes na Freguesia. As pessoas
inscrevem-se na Junta, através da Assistente Social, e informa-se a Ordem que marca a data
com o Jurista, sendo o custo de cada consulta de vinte e cinco euros, suportado pela Junta. --Sobre o Montepio Geral, há protocolo entre a Junta e o Banco para apoiar pessoas residentes
na Freguesia através de um microcrédito até vinte mil euros, neste caso desempregados. As
pessoas apresentam os projetos que são analisados e encaminhados para o Montepio.--------Em relação à requalificação das calçadas e colocação de pilaretes, informou haver uma lista
infinita, estando discriminado em faturas que se fazem acompanhar de um anexo com as
localizações exatas e números de polícia. Pode apresentar à Assembleia todo o conteúdo
discriminado, só que eram gastos desnecessários de papel. Explicou que só depois de haver
um número suficiente de reparações e colocações que justifique, então sim, pode iniciar-se
os trabalhos, o arranjo dos passeios é por metro quadrado, começa-se logo no início do
passeio indo em diante. O mesmo método é seguido em outras Juntas.----------------------------Sobre a reunião descentralizada explicou como eram feitas as reuniões. Os munícipes vão à
reunião e apresentam as suas questões e reclamações sobre o que se passa na freguesia.
Outros munícipes apresentam diretamente à Câmara através de e-mails, não sendo
necessário irem às reuniões.---------- -----------------------------------------------------------------------Sobre a reparação dos lagos, informou que ainda não tinha sido feita porque são precisos
meios técnicos, estando a Câmara à procura já há vários meses. Tem de haver rede e
abastecimento do enchimento, fazer-se a drenagem, um motor com capacidade para tudo
funcionar na perfeição e este processo tem o seu tempo.----------------------------------------------Quanto à sarjeta da Rua Abade Faria, a Junta só tem capacidade até ao sifão, os coletores são
com a Câmara porque possui equipamentos próprios que a Junta não tem. Sobre o Espaço
Cultural e Ocupações de Tempos Livres, informou que a Casa da Cultura e Juventude já teve
essas atividades, infelizmente as coisas não correram como se previa, durante dois ou três
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anos houve situações complicadas, com outras crianças não residentes e bem mais crescidas,
atirando com comandos de televisão e consola, ameaçando e andando à pancada com os
mais pequenos, para além de terem desaparecido objetos, por várias vezes solicitou-se a
intervenção da PSP. Assim, o Executivo decidiu em reunião suspender as atividades. O Arco
do Cego é uma alternativa depois das obras estarem concluídas, não querendo dizer que um
dia não se possa vir a retomar as atividades na Casa da Cultura, para já não.---------------------António Aldim (CDS/PP) questionou se era requalificação de um ou mais edifícios (pág. 4
da informação escrita), junto ao posto de limpeza existem dois edifícios. Quanto à reparação
das caleiras, perguntou se era a peça de cimento em cima dos passeios que faz ligação dos
algerozes com o bordo do passeio porque na avenida principal do Arco do Cego (Magalhães
Lima) verificou que nada foi feito, para além da calçada se encontrar numa lástima por causa
das raízes das árvores, precisando de uma grande intervenção. Novamente fazia um reparo
em relação ao nome da Rua Filipa de Vilhena, e não D. Filipa de Vilhena, solicitando que,
futuramente, fizessem esta correção. Informou que o Presidente da Junta das Avenidas
Novas tinha tapado buracos nos passeios da Rua Filipa de Vilhena deixando-a impecável,
seria bom agradecer o seu ato, ou melhor, era não dizer nada porque podia ser que tivessem
a iniciativa de lavarem as ruas.------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta informou que, inicialmente, era só um edifício no Arco do Cego,
mais tarde foi criado outro. A Junta está a requalificar o primeiro andar do antigo que se
encontra degradado, depois das obras estarem concluídas vai ficar com refeitório e
gabinetes para o Encarregado e restante pessoal. Em relação às caleiras, informou que era a
Junta que intervinha na sua reparação e não a Câmara; quanto aos algerozes, normalmente
solicitava-se aos proprietários dos prédios que resolvessem o assunto porque a Junta não
pode interferir. Concordou em agradecer ao Presidente da Junta das Avenidas Novas pelo
arranjo dos buracos dos passeios mas, se o fez, foi por engano. Até porque acontece a
Freguesia do Areeiro limpar o lado oposto, ficava mal de um lado limpo e o oposto sujo.------A Srª Secretária Patrícia Santos (PS) questionou sobre a estatística dos serviços clínicos,
qual o significado de IM e BMT e porque é que não havia consultas de Pediatria e
Fisioterapia. Falou sobre o estacionamento na freguesia, nas avenidas Sacadura Cabral;
Óscar Monteiro Torres e Campo Pequeno há muitos bares e restaurantes e, por vezes,
realizam-se eventos no Campo Pequeno, sendo caótico, apesar de haver parque subterrâneo
6

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
na Praça de Touros e outro ao ar livre na Sacadura Cabral, não são suficientes, pergunta se o
terreno existente na Rua João Villaret pertence à Junta ou à Câmara, se há possibilidade de se
criar mais um parque.--- --------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta respondeu que IM é intramuscular e BMT são testes que se fazem,
através de picada no dedo, ao Colesterol e Diabetes. Quanto às consultas referidas, não havia
estas especialidades por não haver pacientes. Sobre o estacionamento, informou ser
impossível a Junta controlar o problema e o terreno ao fundo da João Villaret é particular,
embora haja uma hortinha no seu interior onde pessoas se deslocam ao fim de semana para
semear e plantar os seus produtos hortícolas.------ -----------------------------------------------------A Srª Presidente da Assembleia questionou se ainda havia muitas despesas com
comissões, emissão de cheques e contas, agora que se tinha conta única e não duas contas.--O Sr. Tesoureiro referiu que, tal como tinha prometido em assembleia anterior, apresentou
uma informação escrita mais detalhada. Explicou que as comissões bancárias são cada vez
mais, não se pode esquecer que com a fusão das freguesias os encargos aumentaram
também, passa-se mais cheques, há mais transferências bancárias, pagamentos com TPA, no
Posto Clínico as comissões são maiores por haver muitos pagamentos por multibanco ou
cheques, o mesmo acontece com o pagamento do Parque de Estacionamento na Jorge
Castilho, tudo isto tem comissões e são suportadas pela Junta. Não fazia sentido haver duas
contas bancárias, assim optou-se por uma. Embora se esteja a pensar abrir uma nova,
ficando uma para gerir o dia a dia e a outra só para os licenciamentos. Finalizou pedindo
desculpa a Vítor Tavares, de futuro a documentação seria entregue em mão.------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passou-se ao segundo ponto; “Discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento de
2015”.----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------Filipe Ramos (PS) apresentou uma sugestão ao Executivo em relação ao apoio a algumas
Instituições da Freguesia, em fazer-se um “Banco de Tempo”, que funciona como uma bolsa
de voluntariado em que cada pessoa dá uma parte do seu tempo. Sobre as Ajudas Técnicas,
comentou ser o único ponto que não mencionava os escalões definidos e a quem se
destinavam estas ajudas. Sobre a Cantina Social, perguntou se havia previsão para a
abertura, preços a praticar e a quem se destinava. Quanto à abertura do espaço para ATL,
explicações e apoio escolar, junto ao posto de limpeza, sugeriu ao Executivo a reabertura da
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Casa da Cultura. Comentou uma gralha na Informação Escrita, repetido duas vezes a
“requalificação do morro na Avenida Afonso Costa”. Disse haver um posto de transformação
entre as ruas Padre Gregório Verdonk e Sarmento de Beires que causa preocupação e
polémica na população. Citou o abate de árvores na Av. Guerra Junqueiro e perguntou para
quando a reposição de novas. Referindo-se aos licenciamentos, questionou se a Junta tinha
intenção de regulamentar a forma como as esplanadas são distribuídas e licenciadas, porque
esta parte não vinha mencionada nas Opções do Plano.- ----------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta referiu que ninguém estava contra o posto de transformação, até
porque há vários espalhados pela cidade de Lisboa. Quanto aos licenciamentos, informou ser
uma proposta da Câmara que consiste em fazer-se uma formação sobre os licenciamentos, e
só depois disso e da experiência obtida, e através de regulamento, as Juntas podem ou não
alterar certas situações. Futuramente irá ser discutido com a Câmara. Respondendo à
pergunta anteriormente feita, a inauguração das piscinas do Areeiro estava prevista até final
do primeiro trimestre. DFe seguida, passou a palavra à vogal Patrícia Leitão.--------------------A vogal Patrícia Leitão referindo-se ao “Banco do Tempo”, agradeceu a sugestão. Em
relação aos apoios sociais, informou ser propositado não estarem mencionados os escalões,
porque são apenas cinco definidos, estando atribuído um valor para cada escalão; as ajudas
técnicas eram casos pontuais, no apoio a óculos os orçamentos nunca são iguais, depende
das lentes; outras situações, pessoas que fazem tratamentos de quimioterapia, outras que
necessitam de cadeiras de rodas, canadianas, camas articuladas, tudo isto são casos que têm
de estar enquadrados nos cinco escalões, não se pode dizer que uma cama articulada esteja
enquadrada no primeiro escalão; por isso, não pode haver escalões específicos, estas
situações são analisadas e discutidas em reunião do Executivo. Sobre a abertura da Cantina
Social, aguarda-se que as obras no edifício do Arco do Cego terminem para se abrir o espaço,
vai haver duas entradas, sendo umas delas para a referida cantina; a cozinha vai sofrer
grandes alterações, há que criar boas condições para o seu bom funcionamento; vai ter um
balcão de self-service; quanto aos preços, ainda estão a ser estudados para vários menus
diferentes, para residentes e não residentes, mais elevados para estes últimos. Quanto à Casa
da Cultura, informou que neste momento estão a realizar-se aulas de pintura às segundas e
sextas-feiras para todas as idades (havendo alunos com 17/19 anos de idade) e residentes
daquela zona, não enquadradas na Universidade Sénior; inicialmente era para haver também
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aulas de ginástica, mas como só houve três inscrições do lado do ex-Alto do Pina, e quarenta
do lado de ex-S. João de Deus, optou-se pelo liceu Filipa de Lencastre, não se justificava estar
a pagar a uma professora para se deslocar à Casa da Cultura; está a estudar-se a hipótese de
se criarem mais atividades no local, deixando claro que dependerá do número de inscrições.Virgínia Estorninho (PSD) congratulou o Executivo pelas diversas atividades para o ano de
2015. Sugeriu, e uma vez que se andava a substituir as árvores na Av. Guerra Junqueiro e
Praça de Londres, se havia possibilidade de plantar-se Ginkgo Bilobas, por terem raízes
menos densas e o seu conjunto tornar-se uma visão lindíssima e agradável.----------------------Filipe Ramos (PS) questionou algumas despesas apresentadas no orçamento, muito
sobrecarregado: vinte e seis mil euros em apoio jurídico (página 1), cinco mil para pareceres
técnicos (página 3), dezasseis mil em assistência informática, quinze mil para assistência
técnica (não especificado para o que é), vinte e cinco mil em orçamento participativo, mais
vinte mil em redes fixas, móveis e internet, mais quatro mil em telecomunicações, na Ação
Social (página 10) há uma verba de cinco mil euros, pergunta para quê; referiu uma gralha
(página. 11) onde diz; “desporto e laizer” deveria estar “lazer”; em comunicação e imagem
existe um valor de onze mil e setenta euros em colaboração técnica e especializada, a que se
refere não se sabe (página 12); nos espaços verdes há um valor de quatrocentos e setenta e
cinco mil euros que dividido por doze meses dá cerca de trinta e nove mil e quinhentos
euros/mês, e quarenta e cinco mil euros para parque infantil, pergunta se este valor é para
parques infantis novos.----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro respondeu que o apoio jurídico se devia à contratação de pessoal novo que
não está no quadro, estando a tempo parcial, recibos verdes, avenças etc., não sendo a verba
elevada atendendo à quantidade de informações fornecidas à DGAL de 3 em 3 meses,
dívidas, despesas e contratações, tudo isto tem custos. Quanto aos Assistentes Técnicos, é
pessoal que foi contratado para os licenciamentos, porque da Câmara não veio ninguém.----Concordou sobre os valores das despesas de comunicação serem bastantes elevados, iria
tentar reduzir os custos. O equipamento informático refere-se à preparação do sistema para
marcações de consultas no Posto Clínico e emissão de faturas, para a Sede e Delegação. Está
incluída a instalação de computadores no Arco do Cego, depois das obras estarem
concluídas. Quanto aos parques infantis, a partir do momento em que a Câmara de Lisboa
passou a responsabilidade para as Juntas, entendeu-se substituir todos os equipamentos que
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estavam estragados, na Alameda Afonso Henriques, Praça de Londres e Jardim Fernando
Pessa. Nos espaços verdes, também há reparações a serem feitas, manutenção de jardins;
substituição de árvores etc.. Explicou que o Executivo da Junta estava a pensar abrir um
espaço junto à esquadra da PSP das Olaias e Mediar (não se tratava da legalização do
Portugal Novo). Quanto aos encaixes financeiros, informou haver uma conta na CGD e que
havia pressões para se abrir nova conta noutro banco, só que não o vai fazer por receio, a
Junta possui de um milhão de euros a prazo. Vai tentar falar com o gerente ou o diretor para
baixar os custos de comissões ou até isentar. Explicou ainda que o regulamento ainda não foi
feito, depois de estar feito e aprovado é que se pode fazer o orçamento participativo.----------Betsabé Viegas (PCP), referiu que a manutenção do site estava altamente inflacionada
(página 12). Questiona se quem faz o site não podia fazer a mesma coisa dentro do valor
aplicado, uma vez que este já está criado e era só manter, se será mesmo necessário pagar
mais seis mil euros anuais. Na habitação e reabilitação urbana (página 17), a verba de
catorze mil euros é bastante relevante.---------------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro informou que tinha a ver com despesas de manutenção do Facebook,
informação pública, Boletins e gráfica. Corrigiu uma gralha, em vez da palavra “criação”
deveria constar “manutenção do Facebook”. Quanto à reabilitação urbana, informou ser em
conjunto com a Fundação S. João de Deus. ----------------------------------------------------------------A Srª Presidente da Assembleia, referindo-se ao apoio a residentes nas consultas médicas
nos postos clínicos da Junta (página. 3), comentou que, ao votar a favor da aprovação do
Regulamento e Tabela de Preços, tinha como certo, tal como, com certeza, também os outros
elementos da Assembleia, que as situações críticas seriam analisadas caso a caso, inclusive,
através de Requerimento ao Sr. Presidente da Junta, e essa possibilidade não estava a ser
informada aos balcões de atendimento. Concretizando, uma moradora que é doente crónica,
isenta no Sistema Nacional de Saúde e, anteriormente, isenta no pagamento das consultas e
tratamentos de estomatologia na Junta, estava a ser taxada à tabela, o que era muito pesado
no orçamento familiar, ainda mais existindo outro familiar em situação idêntica no mesmo
agregado. O Sr. Presidente da Junta informou que as várias situações eram analisadas
cuidadosamente pela Assistente Social mediante apresentação de documentação de
rendimentos do utente, ficando num dos quatro escalões e que ninguém deixou de ser
atendido. A Srª Presidente da Assembleia explicou que não era uma questão de isenção
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devido a baixo rendimento e que essa doença crónica requeria intervenções, nomeadamente,
utilizando cortisona, que destruíam os dentes e requeriam consultas e tratamentos
frequentes e continuados de estomatologia, não sendo casos de consultas de rotina ou de
tratamentos pontuais. O Sr. Presidente da Junta concordou que a utente deveria apresentar
Requerimento.---------------------- ----------------------------------------------------------------------------As Opções do Plano e Orçamento para 2015 foram aprovadas com seis votos a favor (PSD e
CDS/PP) e sete abstenções (PS, PCP e BE). A Ata em minuta foi aprovada por unanimidade.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passou-se ao terceiro ponto, “Discussão e votação do Mapa de Pessoal”. Não houve
intervenções e foi aprovado por unanimidade, tal como a Ata em Minuta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passou-se ao quarto ponto, “Discussão e votação da Assunção de Compromissos
Plurianuais pela Junta de Freguesia do Areeiro”.- --------------------------------------------------Filipe Ramos (PS) agradeceu ao Executivo a redução do valor apresentado em 2014, de cem
mil euros, para cinquenta mil, de acordo com a proposta feita pelo Partido Socialista.---------O Sr. Presidente da Junta informou que os cem mil euros eram uma cópia da proposta da
Junta de Freguesia do Beato, assim sendo pensou-se que esta Junta poderia fazer o mesmo.- Passou-se à votação, sendo o documento aprovado com sete votos a favor (PSD, CDS/PP e
BE) e seis abstenções (PS e PCP). A Ata em Minuta foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passou-se ao quinto ponto, “Discussão e Votação do Regulamento para a Concessão de
Subsídios a Entidades e Organismos que prossigam na Freguesia Fins de Interesse
Público da Freguesia do Areeiro”. Uma vez que este ponto já tinha sido discutido em
assembleia anterior e baixado à Comissão de Economia e Finanças para englobamento de
propostas, foi o mesmo aprovado por unanimidade, assim como a Ata em Minuta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A sessão foi encerrada pelas 23.45h, ficando a próxima agendada para o dia 23 de abril de
2015, às vinte e uma horas na sede.
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