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ATA Nº 3 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2013, pelas 22.00 horas, na Rua João Villaret, 

9, em Lisboa, teve lugar a sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia do Areeiro, 

com o seguinte ponto único da Ordem de Trabalhos: Opções do Plano e 

Orçamento da Junta de Freguesia do Areeiro, referente ao período de 30 de 

Setembro a 31 de dezembro de 2013.------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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), 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), Luís Alberto Salgado Martins Moreira (BE). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram também presentes os seguintes elementos do Executivo: Presidente – 

Fernando Manuel Moreno D’Eça Braamcamp, Secretário – Eurico Pereira Baptista da 

Conceição, Tesoureiro - Ameetkumar Subhaschandra, Vogal - Luís Alberto Henriques 

Marcos, Vogal - Patrícia Isabel de Oliveira Brito Leitão. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ocorreram as seguintes intervenções no período antes da ordem do dia:------------- 

a) Decorrente da sessão anterior, a Presidente da Assembleia Ana Paula dos Santos 

Oliveira, solicitou que os membros da Assembleia se pronunciassem sobre a 

continuidade da sessão, dado que a mesma havia sido convocada de modo irregular 

pelo Sr. Presidente da Junta. A irregularidade foi sanada, em virtude de não ter havido 

oposição à sua realização por parte de todos os membros da Assembleia e, 

consequentemente, ter sido aprovado o seu prosseguimento.---------------------------------- 

b) A pedido do membro Manuel Camarinha do PS, foi apresentada uma proposta de 

Regimento, entregue ao anterior Presidente da Assembleia em novembro último, que 

foi distribuída nessa altura aos membros do PSD, CDS-PP e PCP (visto que os membros 
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do PS e o do BE já tinham cópia da proposta), para apreciação e votação na próxima 

reunião ordinária.---------------------------------------------------------------------------------------- 

c) O membro Manuel Camarinha do PS apresentou a proposta de criação de Comissões, 

de caráter permanente e temporário, nomeadamente: 

1. Finanças e Economia, 

2. Proteção Civil, 

3. Espaços Públicos e Limpeza Urbana, 

4. Desenvolvimento Social. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrou-se no ponto único da sessão.----------------------------------------------------------------- 

A Srª Betsabé Viegas do PCP questionou sobre o orçamento pretérito e futuro, sobre o 

símbolo da Freguesia e sobre a posição da Vereadora Graça Fonseca relativamente ao 

espaço físico do posto de limpeza.-------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta respondeu que o atual logotipo da Junta havia sido feito e 

oferecido por um designer, que haviam recebido o posto de limpeza do Arco do Cego 

em reunião exploratória com a Vereadora Graça Fonseca, havendo ainda questões 

técnicas a aperfeiçoar.----------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Luis Moreira do BE solicitou esclarecimentos sobre: i) custos de distribuição do 

boletim informativo; ii) eleições na ES D. Filipa de Lencastre; iii) custos com pessoal; e, 

iv) os 3500€ para material de escritório.------------------------------------------------------------ 

O Sr. Manuel Camarinha do PS questionou sobre os montantes de pilaretes e de 

património e reestruturação e, ainda, sobre os 326 mil € para aquisição de bens.------- 

O Sr. António Aldim do CDS-PP propôs a constituição de uma Comissão para a análise e 

proposta final de Regimento.--------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Gomes da Silva do PSD referiu que a CML ainda não tinha definido os recursos e 

questionou sobre a atribuição do Posto de Limpeza da R. Jorge Castilho.------------------- 

O Sr. Presidente da Junta disse que daria conhecimento dos assuntos acordados com a 

CML. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Filipe Ramos do PS questionou quanto tempo o site da Junta iria estar em 

desenvolvimento, dado que era a única informação que constava do mesmo quando se 
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acedia. Questionou também sobre o espaço verde da Praça de Londres, há muito por 

reparar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta respondeu que têm um técnico de informática a remodelar o 

site e que a Praça de Londres passará para a competência da Junta no início do próximo 

ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Rui Pessanha do PSD, como anterior presidente de junta, acrescentou que na 

Praça de Londres existe um problema de saneamento básico há um ano e que faltou 

contratar o arranjo do espaço ajardinado, o que será agora feito.----------------------------- 

A Srª Bétsabé Viegas do PCP questionou qual será o vínculo do pessoal a receber da 

CML. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta respondeu que será uma prestação de serviços à Junta, serão 

funcionários. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procedeu-se à votação do ponto único, tendo sido aprovado com seis votos a favor 

pelos elementos do PSD e do CDS-PP e sete abstenções do PS, PCP e BE.------------------- 

A Srª Presidente da Assembleia referiu que esta votação expressa a vontade de as 

contas da Freguesia merecerem um maior detalhe na sua apresentação, para que sejam 

levantadas menos questões e os membros serem mais elucidados.--------------------------- 

O Sr. Gomes da Silva do PSD sugeriu que a próxima sessão fosse na delegação, tendo a 

Srª Presidente da Assembleia concordado e referido ser sua intenção repartir 

equitativamente entre os dois espaços.-------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A próxima reunião ficou marcada para o dia 30 de dezembro às 21.00 horas na Casa da 

Cultura e Juventude, Rua Capitão Henrique Galvão.----------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão pelas vinte e três horas e trinta 

minutos horas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 


