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 15
No dia vinte e dois de abril do ano de dois mil e dezasseis, 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 da Junta de Freguesia do Areeiro, sita na Rua Capitão Henrique Galvão, número
nove, Lisboa, a Assembleia de Freguesia do Areeiro, presidida por Ana Paula dos Santos
Oliveira, coadjuvada por Patrícia Cardoso Santos, primeira secretária, e João Filipe Viegas
Gomes da Silva, como segundo secretário, com os seguintes pontos da Ordem de Trabalhos:
Ponto nº 1 - Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia do
Areeiro sobre a atividade da Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------Ponto nº 2 - Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas de 2015, Conta
de Gerência e Relatório de Gestão.-------------------------------------------------------------------------Ponto nº 3 - Discussão e Votação da 1ª. Revisão Orçamental 2016.-------------------------------Ponto nº 4 – Discussão e Votação da Quarta Alteração ao Regulamento e Tabela Geral de
Taxas e Preços da Junta de Freguesia do Areeiro.--------------------------------------------------------Ponto nº 5 – Discussão e Votação da Alteração ao Mapa de Pessoal.--------------------------------Estiveram presentes: Ana Paula dos Santos Oliveira (PS), Patrícia Cardoso Santos, (PS), João
José Largueiras Martins (PSD) em substituição de Essi Filipa Leppãnen da Silva, 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), Cecília Francisca
Nascimento da Silva Coelho Gonçalves (PSD) em substituição de Vasco Manuel de Carvalho
Costa Ramos, Manuel Mendes Camarinha (PS), Filipe Guedes Ramos (PS), 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 2º 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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A Sra. Presidente da Assembleia, antes de dar início à sessão, informou ter sido convidada
e de ter estado presente, na qualidade de Presidente desta Assembleia, na sessão
Extraordinária da Assembleia de Freguesia de Marvila, comemorativa dos 40 anos do Poder
Local, tendo sido também evocadas a Assembleia Constituinte e a Constituição da República
de 1976. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ocorreu a seguinte intervenção do público:---------------------------------------------------------------O Sr. José Soares deu os parabéns ao Executivo da junta pela freguesia se encontrar mais
limpa a nível de passeios. Perguntou qual era o futuro da Avenida Magalhães Lima, uma vez
que esta sofreu uma profunda intervenção há cerca de três anos, e se irá manter o mesmo
pavimento tal como está ou se sofre alterações após as obras que continuam a decorrer no
Arco do Cego. Deixou um alerta, na Avenida Afonso Costa, junto aos semáforos, existe uma
passadeira de peões; os motociclistas, nomeadamente, os funcionários da pizzaria Domino’s,
fazem ali inversões de marcha, atravessando o passeio central. Alertou também para o
estado geral dos pavimentos de alcatrão, em mau estado, precisando de intervenção como
aconteceu na Rua Abade Faria, que ficou bonita após a sua requalificação; apesar de saber
que não é feito pela junta mas, sim, pelos serviços da Câmara Municipal de Lisboa, no seu
entender a junta tem uma palavra a dizer. Falando novamente nas obras do Arco do Cego, a
entrada do Bairro Arco do Cego pela rotunda da Estátua José de Almeida, foi refeita pela
quarta vez; esta situação, ou é caso de incompetência ou de má gestão; solicitou ao Sr.
Presidente da junta que interviesse junto da CML e da Assembleia Municipal, numa chamada
de atenção sobre a situação. Finalmente, referiu-se ao jardim do Arco do Cego, apesar de
ficar do lado, nas Avenidas Novas, não deixa de alertar para o excesso de barulho,
alcoolismo, tráfego de droga, por parte dos jovens que vão para o local, acabando por se
encostarem aos automóveis estacionados, etc., toda esta situação problemática é um risco
para a saúde pública, não se está a falar de meia dúzia de jovens mas sim de 500 ou 600, os
bares funcionam até às 22 horas mas existe uma loja de conveniência que fica aberta até às 2
horas da manhã, perguntando ao Sr. Presidente da Junta se tinha conhecimento da existência
desta loja.---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta, sobre a Avenida Magalhães Lima, explicou haver um projeto
completo sobre o Bairro do Arco do Cego e que os Arquitetos estavam a estudar a situação
do que irá ser feito, ponderando manter ou alterar a zona de circulação diária (pedonais).
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Sobre a rotunda António José de Almeida, os acessos encontram-se novamente fechados por
a Câmara não ter conseguido afinar a rampa de acesso àquela zona, de modo a haver uma
forma inibidora de entradas e saídas sem causar transtorno às pessoas. Na Avenida Afonso
Costa, em relação à circulação e inversões de marcha das motas da pizzaria, informou
desconhecer tal situação, e iria alertar a gerência sobre o assunto. Em relação ao
alcatroamento das ruas, informou ser uma proposta da Câmara Municipal de Lisboa em
diversas ruas da cidade de Lisboa, incluindo também a Avenida de Roma. Sobre o jardim do
Arco do Cego, disse já ter conhecimento da situação. Informou haver uma proposta da
Câmara para todos os estabelecimentos encerrarem às 23 horas naquela zona. Agora se há
lojas de conveniência abertas até às 2 horas da manhã e havendo queixas de moradores, fazse uma reclamação à Câmara para que resolva o problema. Informou ainda o Sr. José Soares,
se tivesse mais alguma informação sobre a Avenida Magalhães Lima que o informaria.--------A Sra. Presidente da Mesa comentou sobre a pizzaria Domino’s, passa no local todos os dias
ao final da tarde e em algumas manhãs e nunca verificou qualquer anomalia provocada pelos
funcionários que andam nas motas. O que notou é que deixavam as motas em cima do
passeio, ao fundo, junto à Rua Abade Faria, alguém fez queixa e atualmente estacionam,
durante algum tempo, nos lugares dos automóveis. Tem verificado que aquele
estabelecimento acaba por dar prestígio e dinâmica ao sítio, indo várias pessoas e famílias
com filhos, sendo dos melhores estabelecimentos a dar vida ao local. Seria bom pensar-se
em criar um espaço licenciado e com condições para o estacionamento daquelas motas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Franco (BE) apresentou uma Proposta para votação (em Anexo), no seguimento de um
email que recebemos da Presidente da Assembleia, escrito por Ana Mourão, sobre o Tratado
da União Europeia com os Estados Unidos (TTIP) e de declaração de Zona Livre do TTIP,
referindo-se às dívidas que os Portugueses tiveram de pagar, provocadas pelos Bancos, a
qual passou a ler em voz alta.--------------------------------------------------------------------------------Manuel Camarinha (PS) comentou concordar com o ponto nº 1, recomendando ao
Executivo divulgar o primeiro ponto através do site da Junta de Freguesia.-----------------------José Franco (BE) informou que este Tratado estava a decorrer desde 2013, e não 2015 como
Manuel Camarinha tinha referido, e que só algumas partes eram conhecidas publicamente.--3
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Filipe Ramos (PS) disse concordar com Manuel Camarinha, não se podia votar sobre um
assunto que não dizia respeito nem à Assembleia de Freguesia, nem à Assembleia Municipal,
apenas à Assembleia da República. ----------------------------------------------------------------------Maria Virgínia Estorninho (PSD) aconselhou que a Proposta fosse retirada.--------------------O Sr. Presidente da Junta informou que o Bloco de Esquerda já tinha apresentado e falado
sobre esta Moção na Assembleia da República e em termos nacionais, perguntando se José
Franco tinha conhecimento do assunto.-------------------------------------------------------------------José Franco (BE) respondeu que várias vezes se tinha falado no assunto, mas nestes termos
de certeza que não.---------------------------------------------------------------------------------------------Os pontos 2, 3, 4 e 5 da Moção foram retirados, indo a votação apenas o ponto número 1.----A Proposta foi rejeitada com 6 votos contra do PSD e do CDS; 4 a favor do BE, Manuel
Camarinha e Ana Paula Oliveira (PS) e PCP; e, 3 abstenções de Vítor Tavares, Patrícia Santos
e Filipe Ramos (PS).--------------------------------------------------------------------------------------------Ainda em ponto prévio, a ata número catorze foi aprovada por Unanimidade dos
presentes na reunião a que respeita.------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao entrar-se no primeiro ponto, Manuel Camarinha (PS) propôs alterações na ordem de
trabalhos, dada a falta do Parecer do Revisor Oficial de Contas na prestação de contas de
2015. Assim, propôs que os pontos 4 e 5 da ordem de trabalhos passassem, respetivamente,
a pontos 2 e 3 da mesma, e consequentemente os pontos 2 e 3 passem a ser os pontos 4 e 5.
A proposta foi aprovada por Unanimidade.------------------------------------------------------------Ficando a seguinte Ordem de Trabalhos: Ponto 1 – “Apreciação de Informação Escrita do
Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro sobre a 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 2 – “Discussão e votação da Quarta Alteração ao Regulamento e Tabela Geral de Taxas
e Preços da Junta de Freguesia do Areeiro, ao abrigo da alínea d) do número 1 do artigo 9º,
da Lei número 75/2013, de 12 de Setembro.-------------------------------------------------------------Ponto 3 – Discussão e votação da Alteração ao Mapa de Pessoal, ao abrigo da alínea m), do
número 1, do artigo 9º, da Lei número 75/2013, de 12 de Setembro.--------------------------------
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Ponto 4 – “Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas de 2015, Conta de
Gerência e Relatório de Gestão, ao abrigo da alínea b) do número 1 do artigo 9º., da Lei
número 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------Ponto 5 – “Discussão e votação da 1ª. Revisão Orçamental 2016, ao abrigo da alínea a) do
número 1 do artigo 9º, da Lei número 75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------Continuando no primeiro ponto, “Apreciação de Informação Escrita do Presidente da Junta
de Freguesia do Areeiro sobre a atividade da Junta de Freguesia”, o Sr. Presidente da Junta
informou haver um lapso na impressão da informação escrita, na pág. 19, no 2º parágrafo,
solicitou que este parágrafo fosse retirado por não estar em função.-------------------------------Manuel Camarinha (PS) fez uma observação, o Sr. Presidente poderia ter-se referido à sua
pessoa, pois foi ele próprio a reparar no erro, provavelmente o Sr. Presidente não chamaria a
atenção do lapso. Elogiou a melhoria na apresentação do documento em relação aos
anteriores (datas, páginas numeradas, etc.) e perguntou quem tinha reunido com os
sindicatos dos trabalhadores do município e quais as matérias que foram abordadas; sobre
as obras do Casal Vistoso, se o custo foi da freguesia ou se do município; na Informação
Financeira, há contratos aparecem com o IVA incluído e, no portal dos contratos públicos,
aparecem sem IVA, quando, obviamente, o mesmo foi feito com IVA; qual o custo com os
cartazes e os players para divulgação; referindo-se ao Posto Clínico, achou estranho o
número de consultas de Medicina Dentária na Delegação terem baixado significativamente;
os encargos financeiros representam 40% do valor orçamentado, 2500 euros até mar/2016,
no ano anterior falou-se que as transferências iriam passar a ser feitas pela Internet Banking,
mas os custos continuam a ser bastantes significativos.-----------------------------------------------Betsabé Viegas (PCP) questionou o Sr. Presidente da Junta sobre a taxa de adesão ao
“Areeiro em Férias de Natal” e qual a participação no Play Center.----------------------------------O Sr. Presidente da Junta, em relação aos sindicatos, explicou ser um resumo do encontro
com os mesmos, tendo sido apenas uma conversa formal. Quanto às obras no Casal Vistoso,
informou que, por sugestão da Câmara Municipal de Lisboa, fosse aplicado 25% abaixo da
proposta apresentada pelo concorrente; existe um gabinete de fiscalização para as propostas
apresentadas; concorreram cerca de 16 a 17 empresas e a vencedora do concurso foi a que
apresentou a proposta mais baixa; as propostas para os concursos são apresentadas sem
IVA, só depois é acrescido no final das mesmas.---------------------------------------------------------5
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Manuel Camarinha (PS) disse que a pergunta que tinha feito era sobre o contrato e não
sobre a proposta, sendo duas coisas diferentes; esteve a ler o contrato no portal e está
apenas o valor de 315 mil, acrescido de IVA 6%, deveriam estar 334 mil euros.-----------------O Sr. Presidente da Junta, continuando a responder às questões, explicou que em relação às
consultas de Medicina Dentária na Delegação terem diminuído devia-se ao facto de se estar a
transferir os utentes da delegação para o posto clínico da Avenida Óscar Monteiro Torres,
por ter melhores condições de serviço.--------------------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro, respondendo às questões de Manuel Camarinha sobre a parte de
tesouraria, fez uma breve explicação sobre os extratos bancários e despesas relacionadas
com pedidos de cheques no valor de 850 euros e outras despesas que aumentaram este ano
em relação ao anterior; informou ter solicitado uma reunião com o gerente da CGD, a qual
estava já agendada.---------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Camarinha (PS) repetiu o que já tinha dito numa assembleia anterior sobre
condições de depósitos e outros serviços da CGD.-------------------------------------------------------A Vogal Patrícia Leitão, sobre o Play Center, informou que na primeira semana foram
menos crianças em relação à segunda. Alargou-se o tempo, passando de domingos para
sábados e feriados e, também, no período das férias escolares de natal, assim o número de
crianças aumentou, o espaço dava para cerca de 10 a 15 crianças em simultâneo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrou-se no segundo ponto – “Discussão e votação da 4ª. Alteração ao Regulamento e
Tabela Geral de Taxas e Preços da Junta de Freguesia do Areeiro”.----------------------------------A Sra. Presidente da Mesa, solicitou ao executivo uma apresentação sobre este ponto.-------O Sr. Secretário Eurico da Conceição deu explicações sobre a alteração ao regulamento e
tabela de taxas e preços aplicadas sobre exames da especialidade de ginecologia, que antes
não eram efetuadas no posto clínico, o que também se aplicou nas consultas de Medicinas
Alternativas. Por isso teve de fazer-se uma alteração na tabela de taxas e preços.---------------Manuel Camarinha (PS) propôs fazer-se uma alteração na pág. 1 e no site, nomeadamente,
às palavras “areeiro”, deveria ser com letra maiúscula, e “cobrado” deveria ser “a cobrar”.---O Ponto número dois foi votado e aprovado por Unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
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Entrou-se no terceiro ponto – “Discussão e votação de Alteração ao Mapa de Pessoal”.------A Sra. Presidente da Mesa solicitou a intervenção do Executivo para uma introdução sobre
este ponto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretário Eurico da Conceição explicou ter havido em 2014 transferências de pessoal
da CML para esta Junta. Sendo os primeiros da Higiene Urbana, mais tarde vieram
Assistentes Operacionais e Técnicos. Uns entraram para o quadro da junta tal e qual como
estavam, outros vieram em mobilidade por um período de 18 meses. A estes últimos foi
alterado o quadro, ao fim deste tempo, ou eram submetidos a concurso, ou renovava-se a
mobilidade, o que até hoje tem sido renovada, regra geral é permitida a renovação
anualmente. Da Higiene Urbana vieram 26 funcionários, 2 deles eram Encarregados Gerais
Operacionais que já estavam em mobilidade desde 2009, cada um deles, tinha de ter 10
funcionários operacionais na sua dependência.----------------------------------------------------------Manuel Camarinha (PS) comentou fazer todo o sentido, sugerindo abrir-se o concurso para
todos estes funcionários que vieram da CML, para regularizar a situação, ainda mais quando
não deveriam ser prejudicados com a transferência.---------------------------------------------------Sr. Secretário Eurico da Conceição, informou estar a decorrer o concurso, aliás, três
concursos, para operacionais, técnicos e superiores.---------------------------------------------------Colocou-se o terceiro ponto a votação sendo o mesmo aprovado por Maioria, com a
abstenção do PCP.------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, propôs que os pontos 4 e 5 ficassem para
uma reunião na próxima semana, os documentos de Prestação de Contas do ano de 2015,
Conta de Gerência e Relatório de Gestão, e a primeira Revisão Orçamental de 2016.------------Manuel Camarinha (PS) referiu que ainda não tinha tido resposta a um seu pedido feito por
email.------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro lamentou o documento não estar pronto, embora lhe informassem que
estaria pronto a tempo da próxima reunião. Sugeriu que a continuação fosse marcada para a
próxima 5ª feira dia 28 de abril, uma vez que o relatório do Revisor Oficial de Contas iria
estar pronto na semana seguinte.---------------------------------------------------------------------------Manuel Camarinha (PS) comentou que, além do parecer do ROC, no dia anterior tinha feito
um pedido para lhe facultarem as verbas pagas nos anos de 2013, 2014 e 2015 a um
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conjunto de entidades; pedido relevante para a discussão da Conta de Gerência de 2015 e até
à data não foram facultados.----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro informou que no dia seguinte forneceria a Manuel Camarinha os elementos
solicitados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuação desta Assembleia ficou agendada para dia 28 de abril de 2016, na Casa da
Cultura, sita na Rua Capitão Henrique Galvão, nº 9, às 21 horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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