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ATA Nº 14 

No dia dezassete de Dezembro do ano de dois mil e quinze, 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, coadjuvada por 

Patrícia Cardoso Santos, primeira secretaria e Essi Filipa Leppãnen da Silva, segunda 

Secretaria, com a seguinte Ordem de Trabalhos: Ponto nº 1 “Apreciação da informação 

escrita e informação financeira do Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro sobre a 

atividade da Junta de Freguesia”. Ponto nº 2 - “Discussão e Votação de Estrutura Orgânica 

dos Serviços e Regulamento Interno da Junta de Freguesia do Areeiro”. Ponto nº 3 - 

“Discussão e Votação do Mapa de Pessoal”. Ponto nº 4 – Discussão e Votação de Contratação 

de Pessoal – Revogação da deliberação da Junta de Freguesia nº 127/2015, de 26 de Agosto,  

aprovada em Assembleia de Freguesia sob proposta nº 10/2015, de 17 de Setembro de 

2015, referente à abertura de procedimentos concursais comuns. Ponto nº 5 – Discussão e 

Votação de Contratação de Pessoal – Abertura de procedimentos concursais. Ponto nº 6 – 

Discussão e Votação da 2ª Revisão Orçamental de 2015. Ponto nº 7 – Discussão e Votação 

das Opções do Plano e Orçamento 2016.------------------------------------------------------------------- 

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), Maria João Romão Farinha Miranda Pereira Serra (PS), em substituição de 

Filipe Guedes Ramos, Vítor Manuel Pais Tavares (PS), Betsabé Perdigão Leal Viegas (PCP) e 

José Jerónimo Franco (BE).------------------------------------------------------------------------------------ 

Estiveram também presentes os seguintes elementos do Executivo: Presidente – Fernando 

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

Conceição, Tesoureiro - Ameetkumar Subhaschandra e 2ª 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ocorreu a seguinte intervenção público: o Sr. António Cerqueira, referiu a não existência 

dos placards informativos há cerca de dois anos e meio nas ruas da freguesia, sendo este um 

meio necessário para informação aos fregueses; e que os serviços administrativos 

melhoraram imenso, agradecendo aos funcionários do atendimento.------------------------------- 

António Aldim (CDS/PP) apresentou à votação um Voto de Saudação aos 40 Anos do 25 de 

Novembro de 1975, tendo sido aprovado com 7 votos a favor, 2 contra (BE e PCP) e 3 

abstenções do PS (Manuel Camarinha, Patrícia Santos e Ana Paula Oliveira). ----------------------- 

Ainda em ponto prévio, foi aprovada com dez votos a favor e duas abstenções  (José Franco e 

Maria João Serra) a Ata nº 13. De notar que o membro João Filipe Viegas Gomes da Silva 

(PSD) não estava presente nestas duas votações.--------------------------------------------------------- 

Entrou-se no primeiro ponto – “Apreciação da informação escrita e informação financeira 

do Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro acerca da atividade da Junta de Freguesia”.--- 

Betsabé Viegas (PCP) comentou que o Sr. Presidente não informava sobre o que se passava 

na Assembleia Municipal, uma vez que vai às reuniões e o que apresentava nas mesmas, e 

junto da Câmara Municipal, o que propõe e discute sobre assuntos relacionados com a 

Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Virgínia Estorninho (PSD) congratulou a reparação dos lagos e as obras do edifício do Arco 

do Cego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Manuel Camarinha (PS) solicitou esclarecimentos sobre certos parágrafos da informação 

escrita. No 1º parágrafo da página 2, diz “estar estabelecido o atendimento ao público às 4ªs 

feiras”, não informando se se refere ao atendimento do Presidente da Junta. Na mesma 

página é referido “que ficou acordada a requalificação do Largo do Casal Vistoso”, 

perguntando se se refere à terra batida. Na página 3, é referido que “se encontra em fase 

final o concurso público para a adjudicação da obra de requalificação do talude da Rua 

Sarmento de Beires/Rua Manuel Gouveia, no valor aproximado de 450.000,00€”, tendo 

perguntado quem a vai pagar e se já foi assinado o protocolo com a CML. Ainda na mesma 

página, no 5º parágrafo, é referida a empresa “Espaços e Jardins, Lda.”, tendo perguntado se 

o nome estava correto, ou se era “Parques e Jardins, Lda.”, qual o preço, o prazo e se havia 

cabimento orçamental para a obra. Na página 9, 5º parágrafo, sobre “Areeiro em Férias 

Sénior” comentou ser habitual que este tipo de atividades se realize no verão. Pretende 

saber em que altura foi feita. Na página 10, sobre o “Passeio Sénior ao Funchal”, solicitou que 
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lhe fosse confirmado se a Junta disponibilizou uma verba para pagamento das despesas, 

conforme se tinha falado numa Assembleia anterior. Na página 14, referindo-se aos Serviços 

Clínicos, “a autarquia levou a cabo várias iniciativas no sentido de adaptar o serviço médico à 

necessidade dos utentes”. Pretende saber que tipo de iniciativas a junta pretende tomar. 

Finalmente, quanto aos gráficos, disse não entender o que está mencionado, embora esteja 

habituado a ler gráficos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

José Franco (BE) perguntou porque é que o talude da Avenida Afonso Costa tinha sido 

pintado de verde.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Junta respondeu que a informação escrita era o resultado de todo o 

trabalho que se fazia na Junta de Freguesia do Areeiro. Estando também colocado no site da 

Junta. Quanto aos trabalhos que se fazem na Assembleia Municipal de Lisboa, igualmente 

está explanado no site da própria A.M.L., assim como também da CML, não fazendo nenhum 

sentido adicionar à informação escrita da Junta o que se faz na A.M.L.; se assim fosse, 

juntava-se, já agora, a da Assembleia da República.------------------------------------------------------ 

A Manuel Camarinha, informou que o Sr. Presidente da Câmara propôs à Junta uma visita 

pela freguesia. Esteve nas Olaias, onde teve a oportunidade de observar diversas situações, 

tais como, viaturas abandonadas, postos de iluminação na via pública, situação caótica do 

estacionamento indevido na Rua João da Silva, dificultando a passagem de outras viaturas,  

no Largo do Casal Vistoso, devido a cargas e descargas. O Executivo está a pensar requalificar 

aquele espaço, a fim de melhorar o estacionamento para os residentes, solicitando a 

colaboração da EMEL, ficando apenas uma faixa só para cargas e descargas. Em relação ao 

Arco do Cego na Rua D. Filipa de Vilhena, existe o problema que já todos sabemos dos bares 

e dos jovens ficarem a beber até tarde e a fazerem barulho incomodando os residentes. 

Visitou-se o Edifício do Arco do Cego, cujas obras se encontram já em fase final, e a Rua 

Abade Faria, após a requalificação. Acrescentou, também, que após a última reunião da 

Assembleia Municipal, questionou o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sobre o 

ponto da situação dos assuntos acima referenciados, obtendo como resposta estarem a ser 

tratados da melhor forma possível.-------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o talude, o Sr. Presidente informou existirem dois, perto um do outro. O que estava 

pintado da cor verde foi-o por sua iniciativa própria. O segundo, está num impasse e 
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localizasse por trás das bombas de gasolina da BP do Areeiro. Ambos estão englobados na 

verba de 1 milhão de euros destinados a uma série de obras a realizar na freguesia.------------ 

Do passeio ao Funchal, informou que a Junta comparticipou com o valor de oitenta euros por 

pessoa, sendo o restante pago pelos visitantes em prestações no valor de cinquenta euros.---- 

Sobre a área da saúde (posto clínico), informou que se criou um serviço de enfermagem ao 

domicílio, desde o dia 1 de junho, o enfermeiro desloca-se a casa dos utentes, cobrando pela 

deslocação e serviços o valor de quatro euros; no entanto, pode ser cobrado um pouco mais, 

depende do serviço que for efetuado. Acrescentou, ainda, que foi criado um inquérito de 

satisfação à população sobre os serviços clínicos.-------------------------------------------------------- 

A Sra. Presidente da Assembleia comentou que desde há várias assembleias se tem vindo a 

solicitar informação sobre quantas consultas médicas e quais as especialidades que existem 

no posto clínico. Quando, finalmente, chega toda a informação na íntegra, a mesma é 

novamente retirada, não querendo com isso dizer que a Junta esconda algo. O que se tratava 

era que, o documento estava feito para pessoas inteligentes que gostam de ler os papéis, se 

assim não fosse olhavam para o documento e pensavam ser um desperdício de tempo, de 

toner e de papel. Aconselhou o Sr. Presidente do Executivo a, antes de divulgarem, vissem 

melhor as informações que estão a fornecer às pessoas de modo a que possam perceber.----- 

O Sr. Presidente da Junta informou estar de acordo com Manuel Camarinha em relação aos 

gráficos apresentados no documento, estão um pouco confusos, para quem lê dificilmente 

percebe o seu conteúdo, vai propor fazer-se uma pequena alteração nos gráficos..--------------- 

Sobre a questão do morro da Avenida Afonso Costa, apresentado por José Franco (BE), 

respondeu que tinha sido pintado de verde, porque dias antes tinha-se pulverizado, através 

de um jato, toda aquela sementeira, mas por não ser suficiente, ser muito seca e não ter 

chovido, colocou-se por cima uma manta de coco para ficar mais seguro. Só que na altura do 

verão de S. Martinho alguém chegou fogo. Conseguiu-se recuperar a parte que ficou 

danificada, pulverizando-se com o produto verde para ficar mais bonito, mas continuava a 

ser sementeira por baixo, estando já algumas florinhas a nascer.------------------------------------- 

José Franco (BE) agradeceu a informação explicando que tinha apresentado a questão 

porque várias pessoas da zona, assim como ele próprio, questionaram o que seria aquela 

intervenção no morro, depois de várias intervenções que houve no local.-------------------------- 
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Betsabé Viegas (PCP), sobre a informação escrita do Presidente, solicitou que fosse mais 

explícito. O PCP apenas queria saber todos os trabalhos que foram, ou serão, efetuados pela 

Junta, a nível da CML, vereadores ou com quer que seja.------------------------------------------------ 

Manuel Camarinha (PS) perguntou se se podia passar à situação financeira.-------------------- 

Rui Pessanha (PSD), informou que de acordo com a lei a informação escrita e situação 

financeira era um documento só. Quando se está a apreciar uma informação escrita era 

juntamente com a situação financeira. Aliás, está escrito na alínea da lei das autarquias 

locais, não querendo com isso dizer de maneira alguma que estava a ensinar, mas sim a 

alertar, como já anteriormente tinha dito quando se discute a informação escrita e depois a 

situação financeira era o mesmo (entre aspas) que aprovar as opções do plano primeiro e o 

orçamento depois.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Camarinha (PS) respondeu estar de acordo, mas a prática das anteriores 

assembleias era discutir primeiro a informação escrita e depois a situação financeira. Regra 

geral, cabia ao Tesoureiro da Junta responder às questões sobre a situação financeira. 

Prosseguindo, solicitou ao Sr. Tesoureiro que desse explicações sobre certas verbas que 

constam do documento. Em relação às receitas sobre mercados e feiras, existe um valor de 

5.691,00 euros. Ocupação de via pública, um valor de 124.324,70 euros. Na parte das 

despesas, fala-se num valor de 356.740 euros em espaços verdes; encargos financeiros, 

11.456,95 euros, sobre este valor pergunta a que diz respeito; finalmente, sobre um valor de 

169.868,74 euros em despesas de capital na requalificação da zona envolvente da piscina da 

Avenida de Roma, pensa que foi comparticipado pela Câmara Municipal de Lisboa, querendo 

que se confirmasse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Tesoureiro da Junta, informou que, em relação aos mercados, estava a referir-se ao 

mercado do Arco do Cego, apesar de ser pequeno, possui 2 a 3 lojas pequenas, passando para 

a Junta de Freguesia por delegação de competências, estando previsto receitas de 6/7 mil 

euros por ano. Ocupação da via pública, refere-se aos licenciamentos. Pela primeira vez este 

ano, a Junta fez uma ação educativa para incentivar os comerciantes a pagarem os 

licenciamentos. Antes, havia comerciantes que nunca pagaram uma única licença do 

estabelecimento à CML. Daí a Junta tomar esta iniciativa, de forma a aplicar esta medida 

através de uma base de dados.-------------------------------------------------------------------------------- 
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Dos espaços verdes, referiu-se aos jardins Alameda D. Afonso Henriques, Avenida Afonso 

Costa e Arco do Cego, sendo a maioria da responsabilidade da Junta. Encargos Financeiros, 

referiu-se à queda de árvores em cima de viaturas estacionadas na via pública, tendo havido 

despesas de manutenção das referidas árvores e pagamento de indemnizações aos 

proprietários das viaturas, sendo enviado posteriormente para a CML. Despesas Bancárias, 

explicou que, ao fazer-se transferências para outras entidades bancárias, pagava-se mais; 

neste momento, ainda se faziam transferências ao balcão, ficando mais caro este método do 

que online; inclusive, falou com o Presidente da Junta, ficando decidido passar a fazer-se 

online no próximo ano, sempre fica mais barato e poupa-se dinheiro. Despesas sobre a 

requalificação de toda a zona envolvente da piscina do Areeiro, informou que o valor pago 

estava incluído na verba disponibilizada pela CML para obras. Assim como também se 

efetuou pagamentos através de taxas, quando feita a transferência para a Junta de 

Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrou-se no segundo ponto – “Discussão e votação da Estrutura Orgânica dos Serviços e 

Regulamento Interno da Junta de Freguesia do Areeiro”.----------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta propôs substituir-se a proposta nº183 (anterior nº156) pela 

nº186/2015, dada antecipadamente aos vogais da Assembleia de Freguesia. Igualmente, 

substituir a proposta nº 173 pela nº187/2015, agradecendo a colaboração dos membros da 

Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Sra. Presidente da Mesa perguntou quando seria entregue a nova alteração.----------------- 

O Sr. Presidente da Junta respondeu, possivelmente seria no início do ano, logo que 

possível.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manuel Camarinha (PS), sobre a substituição das propostas, leu em voz alta o que dizia a 

legislação sobre as alterações.-------------------------------------------------------------------------------- 

O ponto nº 2 foi colocado à votação, sendo aprovado com 12 votos a favor e 1 abstenção (PCP). 

A ata em minuta foi aprovada com a abstenção do BE.----------------------------------------------------- 

Entrou-se no terceiro ponto – “Discussão e votação do Mapa de Pessoal”.------------------------ 

A Sra. Presidente da Mesa perguntou se havia algum comentário a fazer, não havendo, e 

após troca de diálogos entre os membros da Assembleia, passou-se à votação.------------------- 

 O ponto nº 3 foi aprovado com 11 votos a favor , 1 contra (BE) e 1 abstenção (PCP). A ata em 

minuta foi aprovada com a abstenção do BE.------------------------------------------------------------------ 
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Passou-se ao quarto ponto –“Discussão e votação de Contratação de Pessoal – Revogação da 

deliberação da Junta de Freguesia”.-------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Tesoureiro da Junta informou que este ponto era a revogação da Deliberação 

nº175/2015, decisão da última assembleia sobre o concurso externo.------------------------------ 

Passou-se à votação do ponto nº4, sendo aprovado com 12 votos a favor e uma abstenção do 

PCP. A ata em minuta foi aprovada com a abstenção do BE.----------------------------------------------- 

Seguiu-se o quinto ponto – Discussão e votação de Contratação de Pessoal – Abertura de 

Procedimentos Concursais”, Deliberação nº176/2015.------------------------------------------------- 

O Sr. Secretário da Junta informou que, e apesar de ter sido anteriormente apresentado, 

achou preferível este assunto passar para o ano seguinte (2016), mesmo tendo já sido 

aprovado o organograma do mapa de pessoal e haver uma grande falta de pessoal, sendo 

necessário aumentar o seu número.------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Tesoureiro da Junta, informou também que o pessoal dos departamentos de 

licenciamentos e ação social eram todos avençados, não havendo ninguém efetivo.------------- 

Procedeu-se à votação do ponto nº5, sendo aprovado com 12 votos a favor e 1 abstenção do 

PCP. A ata em minuta foi aprovada com a abstenção do BE.----------------------------------------------- 

Entrou-se no sexto ponto – “Discussão e votação da 2ª Revisão Orçamental de 2015”, 

Deliberação nº178/2015.-------------------------------------------------------------------------------------- 

A Sra. Presidente da Mesa solicitou ao Sr. Tesoureiro da Junta que explicasse qual a 

motivação para a presente Revisão Orçamental.---------------------------------------------------------- 

O Sr. Tesoureiro informou que, através da DGAL, estava estipulada uma verba de três 

milhões, cento e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e oito euros e quarenta e oito cêntimos 

por ano. Só que as contas foram mal feitas em 2014. Ficou-se com um milhão de euros para 

as obras que a CML, através da Delegação de Competências, passou para a Junta de 

Freguesia. Em agosto (2015), a Assembleia da República decretou cortar a verba em 

seiscentos mil euros para a Junta do Areeiro. Felizmente este Executivo tem sempre uma 

prudência nas despesas, se tivesse gasto os montantes que estavam estipulados inicialmente, 

neste momento não haveria cortes a fazer. A partir deste ano e próximos anos, a Junta irá 

passar a receber dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e oito 

euros e vinte e nove cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------- 

José Franco (BE) comentou que este corte tinha sido feito pelo governo PSD/CDS.------------- 
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O Sr. Tesoureiro respondeu que tinham sido os partidos PCP, CDS, PS e BE; não interessava 

quem tinha sido, o que estava em causa era o corte de seiscentos mil euros, mais nada.-------- 

O ponto nº 6 foi aprovado com 11 votos a favor e 2 abstenções do BE e PCP. A ata em minuta foi 

aprovada com a abstenção do BE.-------------------------------------------------------------------------------- 

Entrou-se no sétimo ponto – “Discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento 2016”, 

Deliberação nº174/2015.-------------------------------------------------------------------------------------- 

A Sra. Presidente da Mesa perguntou aos senhores Presidente e Tesoureiro se queriam 

apresentar o Orçamento para o ano 2016.----------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta informou que para responder a todas as questões e dúvidas 

acerca do documento passaria a palavra ao Sr. Tesoureiro. ------------------------------------------- 

O Sr. Tesoureiro fez um breve resumo sobre as Opções do Plano, informando haver muitas 

atividades a fazer, estando ainda em aberto verbas para as mesmas. Exemplificando  

atividades como Praia Campo Infância e Sénior (há uma verba no valor de mil euros), na 

época Natalícia há a Festa de Natal das crianças com entrega de brinquedos e diversões, 

entrega de Cabazes de Natal, despesas com pessoal e outros. Disse, também, que na próxima 

Revisão Orçamental de abril de 2016 iria ficar incluída a Conta de Gerência do ano de 2015.-- 

Manuel Camarinha (PS), referindo-se ao documento Opções do Plano referiu que, na 

página 2, estão previstas três requalificações, através de Delegação de Competências da 

Câmara Municipal de Lisboa, a primeira, zona envolvente à Rua João da Silva; a segunda, 

Estacionamento do Casal Vistoso e, a terceira, Parque de Estacionamento da Rua Manuel 

Gouveia. Perguntou se estas três situações estavam enquadradas no valor de um milhão de 

euros da Junta ou se era a Câmara que pagava.------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Junta afirmou que duas requalificações eram na Rua João da Silva e 

Largo do Casal Vistoso, a fim de melhorar o estacionamento destas ruas, para a terceira 

estava prevista a construção de um parque de estacionamento na Rua Manuel Gouveia junto 

ao talude sito nas traseiras da estação de serviço da BP.------------------------------------------------ 

José Franco (BE), perguntou se as obras a fazer tinham a ver com o estacionamento.---------- 

O Sr. Presidente da Junta afirmou que sim, tanto a Rua João da Silva como o Largo do Casal 

Vistoso, iriam sofrer alterações no estacionamento, ficando a EMEL a explorar estas duas 

vias. Quanto à R. Manuel Gouveia, nada estava definido, se era ou não cedido à EMEL. Caso 
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esta não estivesse interessada, poderia ser que o espaço fosse entregue à Junta, por proposta 

da Câmara Municipal de Lisboa.------------------------------------------------------------------------------ 

José Franco (BE) perguntou se existia algum estudo sobre o impacto que poderia haver, 

sobre o que as pessoas pensavam sobre o assunto. ------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente respondeu não ter conhecimento.----------------------------------------------------- 

Manuel Camarinha (PS) comentou que todas estas explicações não estavam referenciadas 

no orçamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Tesoureiro informou já se ter abordado o assunto, apenas não se falou em números 

enquanto não houver factos concretos, dando até um exemplo: na pág. 39, em transferência 

de capital, havia um montante no valor de dez euros. Por isso, em termos contabilísticos, não 

tinham qualquer ideia.------------------------------------------------------------------------------------ 

Manuel Camarinha (PS) comentou haver uma série de eventos que gostaria que fossem 

previamente divulgados, tais como, dias do Pai, Mãe, Natal etc.; solicitou que, se fosse 

possível, na próxima sessão da Assembleia de Freguesia fosse apresentada uma 

calendarização das ações (não diria o ano todo), mas, pelo menos, o primeiro semestre.------- 

A Sra. Presidente da Mesa concordou com a ideia do vogal Manuel Camarinha e solicitou 

que fosse feita e divulgada a calendarização de todas as atividades (que eram muitas) e para 

todo o ano, com datas e locais, mesmo até mercados e feiras. Sendo bastante simpático se 

fizessem em abril.-----------------------------------------------------------------------------------------------

A Sra. Vogal Patrícia Leitão informou que iria propor a colocação no site da Junta, não só 

para informação da Assembleia como, também, para todas as pessoas que tivessem acesso 

ao site, a fim de ficarem informados de toda a calendarização das atividades e eventos que se 

façam. Vamos começar já a trabalhar nesse sentido para ser colocado no site 

atempadamente.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Camarinha (PS), voltando ao orçamento, refere-se à pág. 46 sobre “Estudos e 

Pareceres Técnicos” no valor de cinquenta mil euros, na pág. 47 “Outros Encargos 

Financeiros” no valor de quatro mil e seiscentos euros, em “Serviços Bancários” há um valor 

de três mil euros e em 31 de outubro eram seis mil. Na pág. 55, em “Formação”, existe um 

montante de dois mil euros, achando muito pouco esta importância, tendo em consideração 

ter sido há pouco tempo aprovado o aumento de pessoal, sendo provável que necessitem de 

formação. Achou igualmente muito pouco o valor de três mil euros para o “Projeto de 
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Legalização do Bairro Portugal Novo”. Na “Intervenção Social”, solicitou que discriminassem 

melhor a verba de duzentos e vinte e um mil, seiscentos e dez euros. Ainda na mesma página, 

onde se fala em “Atividades Sociais”, noventa mil euros sobre (Natal Solidário; Apoios 

Sociais, Atividades Sociais Seniores) pede esclarecimentos. Na pág. 63, em “Aquisição de 

Serviços”, duzentos e oitenta e seis mil e dez euros, perguntou se tinha a ver com 

intervenção local no valor de duzentos e setenta mil euros que está mencionado na pág. 6. 

Ainda nesta mesma página, onde se fala em requalificação da zona envolvente da Avenida 

Afonso Costa no valor de seiscentos mil euros, questionou ao Sr. Tesoureiro se tinha a ver 

com os quatrocentos e sessenta mil euros. Na pág. 72, no PPI (Plano Plurianual de 

Investimentos), fala-se em aquisição de varredoura com aspirador no valor de vinte mil 

euros. Achou esta importância muito alta. Na pág. 73, “Requalificação dos Lagos”, 

orçamentado em trinta mil euros. Perguntou se esta requalificação não estava já concluída. 

Em PPA (Plano Plurianual de Ações) e na pág. 81, fala-se em “Apoio à Casa Menino de Deus” 

com dois mil euros; “Apoio à Associação de Comerciantes” três mil euros; igualmente este 

mesmo valor em “Apoios a outras Instituições”. Para o “Ginásio do Alto do Pina”, para apoio 

às Marchas Populares, contribuiu-se com quatro mil euros. Uma vez que esta Instituição 

pertencia à Freguesia da Penha de França, achava muito estranho e não faz sentido estar a 

apoiar-se uma coisa que não era nossa, ficando a outra freguesia com os louros todos. Na 

pág. 82 existe uma verba de cem euros para aquisição de brinquedos, na mesma página em 

“Outras Atividades” outra no valor de quatro mil e novecentos euros. Na pág. 83, “Apoio a 

outras Instituições” uma verba de dez mil euros, não está especificada para quê. Em 

“Serviços de Comunicação Audiovisual e atualização de Informação no site”, existe um valor 

de vinte mil euros. Finalmente, na pág. 84, refere-se “Serviços de Coordenação e Fiscalização 

do Meio Ambiente” no valor de quarenta e seis mil e duzentos euros e “Conservação e 

Reparação de Zonas Verdes e Ajardinadas” um valor de duzentos e trinta mil euros. Eram 

estas as dúvidas que solicitava fossem esclarecidas.----------------------------------------------------- 

O Sr. Tesoureiro respondeu às questões colocadas: Pareceres Técnicos, relembrou que já se 

tinha falado em reuniões anteriores da Assembleia a que se referia, tinha a ver com 

Formação, cada formação para o funcionário público custa à volta de vinte e tal euros. Ao fim 

de um ano vai dar mais ou menos em termos orçamentais três mil euros, dependendo do 

número de horas. Quanto ao projeto do Bairro Portugal Novo, era uma suposta verba que a 
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Junta previa gastar, nem a Câmara, nem o Estado, querem pegar naquele Bairro.--------------- 

A Sra. Presidente da Assembleia perguntou que viatura era a que constava da pág. 47 no 

valor de quinze mil euros.---------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Tesoureiro respondeu que era uma viatura que a Junta tinha adquirido em virtude de 

a carrinha já ter vinte e cinco ou trinta anos de existência e não poder circular em algumas 

ruas da cidade de Lisboa. Daí haver necessidade de se comprar uma nova.------------------------ 

A Sra. Vogal Patrícia Leitão, relativamente aos apoios a instituições como “Casa do Menino 

de Deus” e “Associação de Comerciantes”, informou que os valores do Orçamento não eram 

apoios que a Junta dava mas sim pequenos gastos ou ajudas que eram solicitados à Junta; 

nunca se deu nenhum apoio e muito menos à Associação de Comerciantes, são pequenos 

auxílios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre as Marchas Populares, o Sr. Presidente da Junta, informou que a Câmara Municipal 

de Lisboa contribui pouco com apoio monetário às coletividades. Assim, o Executivo 

entendeu contribuir com um subsídio para a realização do evento, apesar de as marchas não 

pertencerem à Freguesia do Areeiro mas, sim, a Penha de França (fusão das freguesias de S. 

João e Penha de França), sendo organizadas e ensaiadas pelo Ginásio do Alto do Pina, sito na 

Rua Barão de Sabrosa, pertencendo à área geográfica da referida freguesia. ---------------------- 

Betsabé Viegas (PCP), referindo-se ao Departamento de Saúde (pág. 23) e onde se fala em 

cooperar com as entidades de saúde da freguesia, perguntou se se estava a referir aos 

Centros de Saúde e Policlínicas. Sobre a abertura de mais um gabinete de Estomatologia, 

perguntou a que se referia e se tinham conhecimento que, brevemente, os Centros de Saúde 

vão passar a contratar dentistas. Finalmente, questiona o Executivo sobre abertura do 

gabinete para Medicinas Alternativas e do que se tratava.---------------------------------------------- 

O Sr. Secretário informou que a abertura do gabinete de Estomatologia constava em montar 

mais uma cadeira em virtude de passar a haver consulta de próteses e mais médicos e uma 

cadeira não era o suficiente. Quanto às Medicinas Alternativas, não havia nada definido, 

apenas se estava a estudar esta iniciativa, em princípio seria só Acupuntura e Homeopatia.--- 

António Aldim (CDS) comentou que em tempos atrás se tinha discutido sobre a criação do 

Gabinete de Proteção Civil. Perguntou ao Sr. Presidente da Junta se tinha planeado algum 

plano de atividades nesta área para o ano de 2016.-----------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Junta informou que há duas semanas atrás esteve com o Sr. Vereador 
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do Gabinete de Proteção Civil e a Polícia Municipal a falarem sobre este assunto, ficando 

combinado durante este ano arranjar-se mais material para o efeito, mas até hoje nada foi 

feito. A Junta neste momento possui um pequeno gabinete de Proteção Civil na Casa da 

Cultura e Juventude, com a participação de alguns colaboradores tais como Enfermeiros, 

Médicos e Bombeiros. Equipamentos, apenas possuímos um aparelho de comunicações que é 

o fator principal para as emergências através de comunicação. Esperemos que até ao final de 

2017 cumpram com o prometido.---------------------------------------------------------------------------- 

O ponto nº 7 foi posto à votação sendo aprovado com 11 votos a favor e 2 abstenções (PCP e 

BE). A ata em minuta foi aprovada com a abstenção do BE.----------------------------------------------- 

A próxima sessão ficou agendada para o dia 21 de abril de 2016, às vinte e uma horas, na 

Casa da Cultura e Juventude.---------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão.----------------------------------------------------- 

  


