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 9
No dia dezassete de Setembro do ano de dois mil e catorze, dando cumprimento ao disposto
no artigo 12.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu em Sessão Ordinária na Sede,
sita na Rua João Villaret, número nove, Lisboa, a Assembleia de Freguesia do Areeiro,
presidida por Ana Paula dos Santos Oliveira, coadjuvada por Patrícia Cardoso Santos,
primeira Secretária, e Essi Filipa Leppãnen da Silva, segunda secretária, com os seguintes
pontos da Ordem de Trabalhos: Ponto 1 – Apreciação da informação escrita 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 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; Ponto 2 –
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 n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/213, de 12 de Setembro; Ponto 3 –
Discussão e votação para a 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 4 – Ponto de situação do Protocolo entre a Junta de Freguesia do
Areeiro e a Ordem dos Advogados para a criação de um Gabinete de Apoio Jurídico; Ponto 5
– Ponto de situação da atualização do site, para disponibilização online de documentos e
formulários; Ponto 6 – Ponto de situação do CENSUS do Areeiro; Ponto 7 – Informação
sobre respostas prestadas por escrito pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia às
intervenções públicas da sessão de 30 de abril de 2014.------ ---------------------------------------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), João Filipe Viegas Gomes da Silva (PSD), Vasco Manuel de Carvalho
Costa Ramos (PSD), Maria Virgínia Martins Laranjeiro Estorninho (PSD), Manuel Mendes
Camarinha (PS), Vitor Manuel Pais Tavares (PS), Luis Alberto Salgado Martins Moreira (BE).
Filipe Guedes Ramos (PS), foi substituído por Cira Helena da Costa Ferreira Vicente Coelho.-Estiveram também presentes os seguintes elementos do Executivo: Presidente – Fernando
Manuel Moreno D’Eça Braamcamp (PSD), Secretário – Eurico António Baptista Pereira da
Conceição (PSD), Tesoureiro - Ameetkumar Subhaschandra (PSD), Vogais – Luís Alberto
Henriques Marcos do (CDS/PP) e Patrícia Isabel de Oliveira Brito Leitão (PSD). ----------------1
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Às vinte e uma horas e trinta minutos, a Sra. Presidente da Mesa declarou aberta a sessão e
deu o uso da palavra ao público. -------------------------------------------------------------------------O Sr. Cerqueira alertou o Executivo sobre a luz elétrica na Rua Capitão Ramires continuando
tudo na mesma há mais de 2 anos, apesar de ter conhecimento de que o assunto não tem a
ver com a Junta, mas sim com a Câmara Municipal. Sobre a “Rosa Doce”, informou que a
colocação da floreira não resolveu o problema que tinha reportado em anterior Assembleia.O Sr. Emanuel Resende, na qualidade de representante do Clube Desportivo Alto do Pina,
informou que tinha abordado a Junta e a Presidente da Assembleia, solicitando a
possibilidade de cederem um espaço ao Clube. Ao Executivo da Junta, apresentou os seus
agradecimentos pela cedência do referido espaço, tendo sido bastante útil por ter criado
melhores condições de trabalho. A Presidente da Assembleia questionou o Sr. Resende sobre
a localização do espaço, ao que respondeu que ficava na garagem da Sede.-----------------------De seguida, colocou-se à Votação as Atas números 7 e 8, tendo sido aprovadas, a número 7
com a abstenção de Cira Coelho (PS) por não ter participado nessa sessão e, a número 8, com
a abstenção de Betsabé Viegas (PCP) e de Cira Coelho (PS) por não terem estado presentes.-Entrou-se no primeiro ponto - “Apreciação da Informação Escrita do Presidente da
Junta e Situação Financeira”.------------------------------------------------------------------------------Betsabé Viegas (PCP) questionou o Sr. Presidente da Junta sobre as passadeiras de peões,
umas foram pintadas e outras não, referindo a da Rua Carlos Mardel (frente à Escola de
Condução A Portuguesa). Em relação aos gráficos sobre as atividades realizadas pela Junta
de Freguesia, Ações Praia Campo Infantil e Sénior, quis saber mais detalhes, porque não os
entendia. Sobre as despesas de encargos apresentadas no documento, achou a informação
paupérrima, queria saber a que se referia o valor de 8.610 euros. Solicitou informações
sobre o serviço “Porta a Porta”, se a despesa do ALD incluía alguma responsabilidade civil;
sobre as recomendações feitas pelo PCP na reunião de abril, em relação à zona 30 e ao
Campo Pequeno, Avenida de Roma e, também, sobre as baias existentes há mais de um ano
na Av. Afonso Costa, frente ao edifício do Ministério da Agricultura, se a Junta tinha mais
alguma informação; sobre as reuniões de consórcios, “Há Escolhas no Bairro” e dos Serviços
Sociais da CML, quem eram os parceiros, qual a participação da Junta, e com que
regularidade se processavam essas reuniões.------------ ------------------------------------------------A Sra. Presidente da Mesa referiu que na reunião preparatória desta Assembleia, o Sr.
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Tesoureiro da Junta deu uma pequena explicação sobre as despesas mencionadas no
documento. Ela própria tinha solicitado, em reuniões anteriores da Assembleia, que o
formato de apresentação da Situação Financeira passasse a ser mais detalhado, tendo esse
comprometimento sido fechado na reunião preparatória por parte do Sr. Tesoureiro. Referiu
também que as datas da Informação Escrita não coincidiam com as da Situação Financeira,
caso do programa Ação Praia Campo Sénior, constava no texto mas o valor não constava na
Situação Financeira.------ -------------------------------------------------------------------------------------Manuel Camarinha (PS), referiu-se à Manutenção e Espaço Público; Jardim de Infância
Monserrate, calçadas dos passeios e sinais de trânsito, questionou o Executivo quando era
substituída a sinalética e quais os jardins que pertenciam às ex-freguesias. Quanto ao abate
de árvores, tomou conhecimento que algumas destas tinham sido abatidas na Av. de Madrid,
Av. Arantes e Oliveira e Aquiles Machado, perguntou se havia alguma previsão para a
substituição das mesmas e sugeriu ao Executivo deixar um aviso à população com a
informação de abate e substituição das árvores para evitar-se reclamações”. Na página sete,
em relação ao Departamento de Proteção Civil e a abertura de inscrições em setembro para
voluntariado, gostaria de saber se havia algum pré requisito sobre voluntários, quem se
poderia inscrever e a quem era recomendado. Sobre o ALD, estava mencionado ser por um
período de quatro anos, questiona se só faltam três ou se faltam quatro anos. Na página oito,
verificou que houve duas reuniões de consórcios “Há Escolhas no Bairro” no mesmo dia,
perguntou se é erro de transcrição ou se, de facto, ocorreram mesmo as duas reuniões. Sobre
os programas Praia Campo Infância e Sénior, recomendou, e solicitou o registo em ata, a
realização antecipada de um Regulamento sobre as atividades da Junta para ser tornado
público. Na página onze, em relação à Universidade Sénior, na expressão inscreveram-se
duzentos “eleitores” pensa que deviam escrever “pessoas” ou “alunos”, para além de não ser
provável que sejam todos da mesma freguesia, não considera a expressão como a mais
correta a ser utilizada. Referindo-se ao Departamento de Saúde, informou que tinha
comentado e combinado com o Sr. Tesoureiro especificar-se os valores das receitas, de
preferência por especialidades, existindo especialidades com pouca procura, caso de
Psicologia Infantil e Adultos; Psiquiatria; e Fisioterapia. Finalizando a sua intervenção,
apelou ao Executivo para terem mais atenção às atualizações do documento, embora na
véspera da reunião obtivesse explicações do Sr. Tesoureiro em relação à data da Situação
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Financeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------António Aldim (CDS) questionou sobre o ponto de situação em relação à Moção aprovada
por unanimidade na Assembleia de Freguesia de trinta de abril, sobre o jardim do Arco do
Cego. De seguida, sugeriu uma visita dos eleitos às estruturas que façam parte da junção das
duas freguesias e dos serviços que foram transitados da CML para as mesmas, para se ter
uma ideia da realidade da freguesia, dos problemas; dos serviços que são prestados e em que
condições.--- -----------------------------------------------------------------------------------------------------Virgínia Estorninho (PSD), referindo-se ao abate das palmeiras, informou que estas eram
mortas pelo escaravelho que larga cerca de quatro mil ovos, por este facto teria que esperarse um ano até que estes ovos morressem para, finalmente, repor-se as palmeiras.--------------António Aldim (CDS), em resposta a este comentário, esclareceu que o escaravelho só
atacava um tipo de palmeira, a “palmeira de leque”, sendo que não era o caso.-------------------O Sr. Presidente da Junta, em resposta a Betsabé Viegas (PCP), confirmou que de facto as
passadeiras de peões não foram todas pintadas, apenas as que se encontravam mais
degradadas, aproximadamente cem. Em relação aos gráficos e às cores, no seu entender
estavam bem; a classificação dos resultados é de “BOM”, se pusessem tudo a 100% ou
“MUITO BOM” poderia haver suspeitas de falsificação; deu o exemplo da Ação Praia Campo
Sénior onde esteve presente com a vogal de Ação Social Patrícia Leitão, falaram com todos os
participantes da ação que garantiram que estava tudo muito bem. Quanto às despesas de
encargos referidas na Informação Escrita, daria o uso da palavra ao Sr. Tesoureiro.------------Em resposta a Manuel Camarinha (PS) sobre a sinalização, deu a mão à palmatória e
comprometeu-se a dar uma volta para verificar. Sobre o abate de árvores, corrigiu, não tinha
sido na Avª. de Madrid mas, sim, no logradouro, tendo havido um erro no Jornal. Informou
que foram abatidas cerca de quarenta árvores por se encontrarem em estado de podridão, o
trabalho foi elaborado por dois Técnicos e um Engenheiro da CML, para posterior
substituição. Aconteceu exatamente o mesmo com o abate das palmeiras de acordo com as
instruções que a CML disponibiliza, não é uma iniciativa da Junta. A população tem
conhecimento de todo este processo através de correio postal, nas caixas do correio dos
apartamentos, ou afixa-se na própria árvore a informação do abate. Sobre a Proteção Civil,
informou que quem participa nesta ação são médicos, enfermeiros, bombeiros etc. A
respeito da Acção Social passou a palavra à vogal Patrícia Leitão.----------------------------------4
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A vogal Patrícia Leitão, sobre a Ação Praia-Campo, explicou que as crianças normalmente
comiam refeições que eram fornecidas em caixas pela empresa de catering das escolas
primárias e tinham as refeições em parques ou jardins, mas, devido ao mau tempo que se fez
sentir, frio e chuva, iam para escolas. Sobre o programa “Há Escolhas no Bairro”, informou
que o programa era desenvolvido pela Associação Mediar, sediada no Bairro Portugal Novo,
em parceria com CML; Gebalis; PSP e AMI, a antiga Junta de Freguesia do Alto do Pina já era
parceira; consistindo na realização de ações com as crianças residentes no bairro e
Psicólogos, existem salas de estudos que funcionam como espécie de ATL, para poderem
estudar, fazer trabalhos de grupos e conviver. Quanto às reuniões, explicou que houve uma
primeira reunião para verificar-se o Primeiro Relatório e opinar-se sobre o mesmo, com
alterações a fazer. A segunda reunião realizou-se dias depois, para aprovação do relatório
final já com as alterações feitas pela PSP; AMI etc. Em relação à Universidade Sénior,
informou que houve duzentas inscrições de alunos, setenta por cento residentes na
freguesia, trinta por cento não residentes. Informou também que o “Encontro para os
Direitos da Criança” não eram parcerias, mas sim encontros promovidos pela CML para
divulgação de programas do IPJ.-----------------------------------------------------------------------------Novamente no uso da palavra, o Presidente da Junta, em resposta a António Aldim (CDS)
sobre o jardim do Arco do Cego, informou que tinha tido uma reunião com a 5ª. Divisão da
PSP, em que solicitou que efetuassem, diariamente, rondas à noite, a fim de verificarem o
que ali se passava. Quanto ao lixo, já tinha tomado providências solicitando, a quem fez as
obras, que o removessem. De seguida, passou a palavra ao Sr. Tesoureiro da Junta.-------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Subhascahdra, esclareceu Betsabé Viegas (PCP), justificando
um lapso na Situação Financeira, não era “encaixe de dívida” mas sim “encaixes financeiros”,
a Junta não tem qualquer divida. Quanto ao valor de 8.602 euros, informou que até dia trinta
de junho, foram gastos 215,25 euros, referente a pagamento de indeminização devido a
queda de árvore em cima de uma viatura. Sobre o ALD, serviço Porta a Porta, informou que o
encaixe financeiro pertencia ainda à CML, não à Junta, fez-se de facto um contrato por quatro
anos, um ano já passou, restam três anos. Informou, também, que a próxima Situação
Financeira, tal como consta na Lei, vai com novo mapa, onde constarão mais detalhadamente
todas as despesas e receitas e, também, em relação aos médicos.----- ------------------------------5
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Luís Moreira (BE), referindo-se aos gráficos, discordou com a resposta do Sr. Presidente da
Junta, quando disse que cinquenta por cento era um valor relativamente Bom. Quando, na
sua opinião, era bastante baixo, devendo-se apontar para os cem por cento, porque abaixo
disso não era Bom, era Fraco. Deu até um exemplo; quando se trabalha numa empresa e
muda-se para outra, o primeiro dia na nova empresa é considerado “Excelente”, senão, não
se mudava, mantinha-se como estava.---------- ---------------------------------------------------------Passou-se ao segundo 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.”------------------------------------------------------------------------Rui Pessanha (PSD) informou a Assembleia de que a Comissão de Economia e Finanças tinha
apreciado o documento; algumas forças políticas apresentaram propostas de alteração que
foram anexadas ao Parecer, o qual foi elaborado pela citada Comissão. Neste contexto,
entendeu que o documento reunia perfeitas condições para ser votado em Assembleia.-------Manuel Camarinha (PS) disse que só votaria o mesmo se o Sr. Presidente da Junta aceitasse
em Assembleia as propostas de alteração apresentadas em Sede de Comissão.------------------O Presidente da Junta propôs à Comissão de Economia e Finanças apresentar as correções
feitas na base das propostas apresentadas pelos parceiros políticos na próxima reunião da
Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------Virgínia Estorninho (PSD) sugeriu fazer-se nessa altura a alteração aos dois pontos e
aprovar-se o Regulamento nesta sessão.------------------------------------------------------------------Manuel Camarinha (PS) esclareceu que as alterações ao documento são da competência do
Executivo e não da Assembleia.------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta propôs a aprovação da proposta apresentada pelo Executivo,
comprometendo-se a apresentar as propostas da Comissão para ratificação na próxima
Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à votação da proposta, sendo a mesma aprovada por maioria dos votos com
uma abstenção do PCP.----------------------------------------------------------------------------------------Passou-se ao terceiro ponto - “Discussão e votação para a Assunção de Compromissos
Plurianuais pela Junta de Freguesia do Areeiro”.---------------------------------------------------A pedido do Sr. Presidente da Junta, foi retirada a Proposta nº60/2014.-------------- ------------6
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Passou-se ao quarto ponto - “Ponto de situação do Protocolo entre a Junta de Freguesia
do Areeiro e a Ordem dos advogados para a criação de um Gabinete de Apoio
Jurídico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Luis Moreira (BE) sugeriu que os pontos quatro, cinco, seis e sete fossem discutidos em
conjunto, por se tratarem de pedidos de esclarecimentos ao Executivo.---------------------------A Presidente da Mesa esclareceu que Luis Moreira solicitou a inclusão dos pontos quatro,
cinco e seis e que tinha sido a própria a solicitar a inclusão do ponto sete. ------------------------O Sr. Presidente da Junta esclareceu que foi solicitado em agosto à Ordem dos Advogados
uma autorização para a Junta ter um Gabinete de Apoio Jurídico. Acontece que, na altura, a
documentação desapareceu, voltando a fazer-se um novo pedido, ao qual já responderam,
informando que iriam analisar o assunto, para darem uma resposta brevemente.---------------Sobre o site online, estava a estudar-se da melhor forma o processo com a empresa que
instala os programas. Alertou para situações de exceção, como inscrições para passeios, não
ser possível por causa de reservas dos lugares nos autocarros com instituições que
organizam os passeios.----------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao CENSUS, informou que estava a referir-se ao que existia na nova freguesia do
Areeiro, após a junção das freguesias, levantamento de Instituições, Associações, tudo o que
tenha a ver com Ação Social e sediadas nesta freguesia. Não se tratava do census do INE.-----Luis Moreira (BE), referindo-se novamente aos formulários em branco, exemplificou, se uma
pessoa precisasse de obter um atestado, declaração ou registo de canídeo, ia ao site da Junta,
imprimia, preenchia em casa, entregava ou ia levantar à Junta sem ter que se deslocar mais
de uma vez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre esta sugestão dos formulários em branco, o Presidente informou que já estava em
prática há muito tempo para os atestados e declarações. Igualmente, informou, que o
Executivo estava a pensar pôr em prática, se possível ainda este ano, usar o mesmo método
nas inscrições para atividades como Hidroginástica, Ginástica, Pintura e Escolinhas de
Futebol.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A vogal da Junta Patrícia Leitão salientou que talvez não fosse possível usar esse método
online em virtude de haver atividades em que as pessoas tinham de assinar um termo de
responsabilidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------Betsabé Viegas (PCP) referiu que a Sede não tinha conhecimento sobre a Proteção Civil.------7
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Sobre o ponto sete, o Presidente da Junta informou que respondeu por escrito através de
email aos Srs. e Sras. Rui Martins; José Soares; Ana Maria Gonçalves e Alice Bordalo Coelho.
Ao Sr. Pedro Janarras tinha sido pessoalmente.----------------------------------------------------------A Presidente da Mesa solicitou ao Sr. Presidente do Executivo que informasse a Assembleia
do que respondeu aos cidadãos, tal como havia ficado combinado nessa Assembleia. O Sr.
Presidente da Junta sugeriu que fosse feito forward dos emails que tinha enviado.--------------Luis Moreira (BE), sobre o forward sugeriu ao Sr. Presidente do Executivo que não
mencionasse os emails das pessoas a quem respondeu.-----------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta concordou com a sugestão do Sr. Luis Moreira e informou que, no
seu entender, só tinha de responder diretamente aos munícipes, uma vez que as questões
foram colocadas directamente a ele. Se assim não fosse, o público dirigir-se-ia diretamente à
Presidente da Assembleia, e aí sim, o Presidente da Junta teria que responder à própria.------Manuel Camarinha (PS) recordou que na reunião da Assembleia de trinta de abril, ficou
registado em gravação o compromisso do Presidente em apresentar por escrito, as respostas
aos munícipes. Se na altura tivesse respondido a todas as questões todos os presentes na
sala tinham conhecimento das mesmas, justificou como sendo para não alongar o tempo da
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta discordou do comentário feito por Manuel Camarinha, disse que
não era bem assim que funcionava, exemplificando com o que se passa nas reuniões da
Assembleia Municipal. Quando as questões são colocadas à Presidente da Assembleia
Municipal, esta questiona a Câmara Municipal que, por sua vez, lhe responde e a Presidente
da A.M. informa o munícipe. Nas Juntas de Freguesia não acontece da mesma maneira.
Quando se dirigem a um Presidente de Junta, tem que ser ele próprio a responder, se for ao
Presidente da Assembleia de Freguesia, este questiona o Presidente da Junta e só então,
depois de ter as informações necessárias, é que se responde ao munícipe.------------------------Rui Pessanha (PSD) interveio dizendo que as reuniões das Assembleias de Freguesias e
Municipais apenas serviam para debater-se assuntos existentes nas freguesias e na cidade de
Lisboa, sendo ambas de dimensões diferentes. A parte destinada ao público, antes da ordem
do dia, só serve para falarem. Os Presidentes de Junta só respondem ao público se o
entenderem, não sendo obrigados. Nesta Junta, entende-se, e muito bem, o Presidente
responder às pessoas a perguntas simples. Deu um exemplo sobre o atual Presidente da
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Câmara de Lisboa, de dois mil e sete a dois mil e treze, nunca deu uma única resposta aos
munícipes, de situações que foram apresentadas em Assembleia Municipal.----------------------A sessão terminou às vinte e três horas e trinta minutos, ficando a próxima agendada para o
dia dezoito de Dezembro, às vinte e uma horas, na Casa da Cultura.---------------------------------
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