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Ata	Número	Dois 
Aos catorze dias de dezembro do ano de dois mil e dezassete, reuniu na Sede da Junta de 

Freguesia do Areeiro, no número nove da Rua João Villaret, a Assembleia de Freguesia do 

Areeiro, sob a presidência do seu Presidente efectivo Duarte Carlos Aníbal Coelho Alcântara 

coadjuvado por Maria Virgínia Martins Laranjeiro Estorninho, primeira Secretária e por Rute 

Alexandra de Carvalho Frazão Serra, segunda Secretária, com os seguintes com os seguintes 

pontos da Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 

1 - “Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro 

sobre a atividade da Junta de Freguesia.” ------------------------------------------------------------------ 

2 – “Discussão e votação do Mapa de Pessoal.” ------------------------------------------------------ 

3 – “Discussão e votação da Isenção de consultas médicas e 40% de desconto nas Próteses 

Dentárias para os funcionários e para os membros dos Órgãos da Freguesia.” -------------------- 

4 – “Discussão e votação da Assunção de Compromissos Plurianuais.” ------------------------ 

5 – “Discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento 2018.” ---------------------------- 

6 – “Discussão e votação da Aquisição de Prestação de Serviços de Revisor Oficial de 

Contas para a Junta de Freguesia.” -------------------------------------------------------------------------- 

7 – “Revisão do Regimento da Assembleia de Freguesia.” ----------------------------------------- 

8 – Constituição de Comissões Permanentes e/ou Eventuais.” ----------------------------------- 

Assinaram a Lista de Presenças, para além dos mencionados, os seguintes membros: ----- 

Do Partido Social Democrata (PPD/PSD): Pedro Miguel Naves Folgado, João José 

Largueiras, e Maria Isabel Lopes Fraga Lamares de Castro e Simas. ---------------------------------- 

Do Partido Socialista (PS): Maria Ofélia Passinhas Janeiro, e Henrique Jorge Ribeiro. ---- 

Do Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP): Maria Luísa de Aguiar 

Aldim, José Júlio Cordeiro dos Reis Silva, e Margarida Isabel Paulino Bentes Penedo. ----------- 

Da Coligação Democrática Unitária (CDU): João Duarte de Carvalho Rei Manso Pinheiro. 

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

Do Bloco de Esquerda (BE): Luís Alberto Salgado Martins Moreira. -------------------------- 

Faltaram à reunião os seguintes Membros: ---------------------------------------------------------- 

João Filipe Viegas Gomes da Silva, que justificou e foi substituído por João José Largueiras 

Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Filipe Guedes Ramos, que justificou e foi substituído por Luís Filipe Duarte Silva Pereira 

dos Reis que por sua vez também justificou e foi também substituído por Henrique Jorge 

Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Patrícia Carla Serrano Gonçalves, que justificou e foi substituída por Rute Alexandra de 

Carvalho Frazão Serra. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram também presentes os seguintes elementos do Executivo: Fernando Manuel 

Moreno D’Eça Braamcamp, Presidente, Eurico António Baptista Pereira da Conceição 

Secretário, Ameetkumar Subhaschandra, Tesoureiro, Patrícia Isabel de Oliveira Brito Leitão, 

Primeira Vogal, e Rodolfo de Castro Pimenta, Segundo Vogal. ---------------------------------------- 

 Às vinte e uma horas, constatada a existência de quórum, o Senhor Presidente da 

Assembleia declarou aberta a Sessão. ---------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia, solicitou à Assembleia de Freguesia um voluntário para 

secretariar a mesa em substituição do Sr. Pedro Miguel Naves Folgado por motivo de renúncia. 

Foi então designada para 2ª secretária o membro Rute Alexandra de Carvalho Frazão Serra. -

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

Às vinte e uma horas e trinta minutos, constatada a existência de quórum, declarou-se 

aberta a sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO DO PÚBLICO ---------------- 

A Freguesa Ana Santos residente na freguesia do Areeiro desejou primeiramente a todo 

o Executivo felicidades para o atual mandato, dando todo o apoio necessário para que esta 

seja uma freguesia “Modelo”. De seguida felicitou igualmente os residentes pela satisfação de 

ter havido um ato eleitoral com uma adesão de 53% dos votos, o que significa que as pessoas 

estão com vontade de participar. Apelou que todas as Reuniões Públicas realizadas nas 

últimas quintas feiras de cada mês ao longo deste mandato fossem mais participativas, só 

assim se consegue contribuir para que o Areeiro seja uma freguesia melhor. Sobre o site da 

junta, comentou estar bastante simpático, bem elaborado com a fotografia da Alameda Afonso 

Henriques, que é muito bonita. No entanto reparou que as atas da Assembleia de Freguesia 

estavam presentes, o mesmo não acontecia com as da Junta de Freguesia. Gostaria que 

futuramente viesse a acontecer, não queria com isto dizer que não confiava no trabalho do 

Executivo, mas sim, para a população estar mais informada sobre o dia a dia da freguesia, 

havendo mais transparência, até porque nos dias de hoje já acontece em diversas juntas, não 
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custa nada e é simples de o fazer. A última questão colocada dizia respeito à modernização 

administrativa, a nível de atendimento, com a imagem e forma de comunicar. As pessoas são 

muito simpáticas, mas só isso não era suficiente. Prosseguiu dando um exemplo: semanas 

antes deslocou-se à Junta para tratar de um atestado de residência e verificou que a 

funcionária estava a escrever com o teclado em cima das pernas. Esta postura não é boa, 

causando uma má imagem, não só para quem trabalha como também quem está presente a 

ser atendido. Estamos numa cidade, em plena Avenida de Roma e hoje em dia este método de 

trabalho não fica bem, achando que se deveria dar mais formação às pessoas. -------------------- 

O Sr. Presidente da Junta agradeceu em primeiro lugar o contributo da Freguesa Sara 

Santos. Respondendo às questões da moradora, iniciou pelas atas do Executivo no site da Junta 

ser um pouco difícil chegar-se a certos cantos. Neste momento estava-se a tentar arranjar uma 

forma mais prática e simples para futuramente melhorar a situação a nível do sistema 

informático. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao atendimento informou que iria chamar a atenção, apesar de não haver razão 

nenhuma para isso, até porque a funcionária tem uma secretária para poder trabalhar 

normalmente com o teclado, agradecendo o seu reparo, assim ajudava o Executivo a melhorar 

muitas situações. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia, antes do período da ordem do dia, informou haver dois 

votos de pesar e três recomendações. ---------------------------------------------------------------------- 

O Executivo da Junta de Freguesia do Areeiro, bancada do PSD; PS e Grupo do CDS/PP 

propuseram que se deliberasse em Assembleia de Freguesia a aprovação do voto de pesar 

pelo falecimento de Zé Pedro ocorrido a 30 de Novembro de 2017, aos 61 anos de idade, 

residente na freguesia do Areeiro e fundador da banda de música Xutos e Pontapés. Após a 

proposta ter sido lida e apresentada pela Mesa da Assembleia foi a mesma submetida à 

votação e aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 

Igualmente, tal como na proposta anterior, propôs-se deliberar à Assembleia de Freguesia 

a aprovação do voto de pesar pelo falecimento de Pedro Rolo Duarte, residente na freguesia 

do Areeiro, jornalista, trabalhou em vários jornais, na rádio e televisão e ao longo da sua 

carreira escreveu 4 livros. Faleceu a 24 de novembro de 2017. Após a proposta ter sido lida e 
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apresentada pela Mesa da Assembleia foi a mesma submetida à votação e aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia propôs a todos os presentes que se fizesse um minuto de 

silêncio por Pedro Rolo Duarte. ------------------------------------------------------------------------------ 

Após esse momento relembrou também que, em entrevista, Zé Pedro comentou não 

gostar de minutos de silêncio. Assim propôs em alternativa que lhe fosse dedicada uma salva 

de palmas, o que veio de imediato a acontecer. ----------------------------------------------------------- 

Passou-se em seguida à leitura pela Mesa da Assembleia de recomendação sobre 

“Fachadas em risco de ruína” apresentada pelo grupo do CDS/PP.------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Assembleia colocou o documento à votação, sendo o mesmo 

aprovado por Unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------- 

Nestas circunstâncias, passou-se à segunda recomendação sob o título “Mais Segurança 

no Areeiro”, apresentada igualmente pelo grupo do CDS/PP, a qual foi lida pela Mesa da 

Assembleia, tendo o Sr. Presidente da Assembleia, colocado à votação o documento, sendo o 

mesmo aprovado por maioria com 1 voto contra (CDU), e 5 abstenções (PS e BE), os restantes 

7 a favor (PSD e CDS). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Terceira recomendação “Sensibilizar a comunidade para a importância da resiliência 

sísmica”, apresentada ainda pelo grupo CDS/PP foi, também ela, lida pela Mesa da Assembleia, 

tendo o Sr. Presidente da Assembleia, colocado à votação o documento, sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA---------------------------------------- 

Passou-se ao Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos – “Apreciação da Informação 

Escrita do Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro sobre a atividade da Junta de 

Freguesia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo qualquer questão colocada pelos elementos da Assembleia sobre o 

documento, o Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------- 

O Sr. Presidente da Junta fez uma breve apresentação sobre a informação escrita, sobre 

o Departamento de Intervenção Urbana e Património; Departamento de Licenciamentos; Ação 

Social e Educação; Cultura e Dinamização de Espaço Pública; Recursos Humanos; Saúde e 

outros, e Gráficos apresentados nas últimas páginas do documento. Finalizou dizendo em caso 

de dúvida estaria ao dispor para em qualquer altura prestar informações sobre as atividades 
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da Junta no último trimestre. ---------------------------------------------------------------------------------

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

Ponto 2 da Ordem de Trabalhos – “Discussão e votação do Mapa de Pessoal.” ------------ 

O Sr. Presidente da Assembleia solicitou ao Sr. Presidente da Junta e à Assembleia se 

tinham alguma palavra a acrescentar sobre este ponto. ------------------------------------------------ 

O membro da assembleia Ofélia Janeiro (PS) comentou não colocar em causa a 

aprovação do mapa de pessoal, propôs ao Executivo para que no próximo ano, fosse possível 

estudar um plano de integração de todos os precários que estão ao serviço da Junta de 

Freguesia em funções permanentes com vínculo à Junta de Freguesia. Só com a elaboração 

deste plano que integrasse todo o pessoal existente, elaborava-se um novo mapa de pessoal 

bem mais justo que o atual para ser aprovado em 2018. ----------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta, comentou estar de acordo com a proposta. No entanto 

relembrou que iria sair uma nova legislação. ------------------------------------------------------------- 

O membro Luís Moreira do BE concordou com a proposta do Partido Socialista em 

relação ao Mapa de Pessoal sobre quem está a recibos verdes, solicitando ao Executivo que 

fosse fornecida uma lista do pessoal que se encontra em funções na Junta. ------------------------ 

Pela bancada do CDS/PP interveio o membro Luísa Aldim comentando haver um ponto 

que merecia uma melhor atenção, nomeadamente em relação aos recibos verdes. Questionou 

se o pessoal nestes termos ao entrarem para a Junta faziam ou não parte das delegações de 

competências da Câmara Municipal de Lisboa, aquando da junção das freguesias, uma vez que 

houve competências que deixaram de ser da Câmara passando a ser da Junta. -------------------- 

O membro da bancada do PSD/PPD, Pedro Folgado, sublinhou concordar com o que foi 

dito pelo Partido Socialista em relação aos trabalhadores precários, ressalvando apenas dois 

pontos: 1ª ressalva - sublinhou as alterações relativas que se prevêem para o início deste ano, 

não sabendo se será no início ou se daqui a algum tempo; 2ª ressalva – salvaguardar algumas 

das atividades desenvolvidas por alguns precários. ----------------------------------------------------- 

Sr. Presidente da Junta comentou concordar com tudo que foi dito. A verdade é que a 

transação dos trabalhadores da CML para a Junta era uma decisão do trabalhador não havendo 

obrigatoriedade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia constatando não haver mais intervenções colocou o 

Mapa de Pessoal a votação tendo a Assembleia deliberado aprovar por unanimidade. --------- 
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Ponto 3 da Ordem de Trabalhos – “Discussão e votação da Isenção de Consultas Médicas 

e 40% de desconto nas Próteses Dentárias para os funcionários e para os membros dos 

órgãos da freguesia”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A bancada do CDS/PP alertou existir uma gralha no título onde se refere “isenção de 

consultas médicas” deveria constar “Isenção de pagamento de consultas médicas”. ------------- 

Tomou a palavra pelo Partido Socialista o membro Henrique Ribeiro que apresentou 

várias questões sobre a proposta, nomeadamente considerou que a mesma não está clara. Em 

primeiro lugar não se encontrava cabimento orçamental. Segundo lugar, não fazia muito 

sentido propor-se à Assembleia a votação em benefício dos próprios órgãos. Outra questão 

que considerou ser um problema é que na informação sobre o Posto Clínico, refere que este 

dá prejuízo, o que significa que esta proposta de isenção será paga pelo orçamento da Junta. 

Na proposta não se explicita se a isenção incluirá os precários, ou seja, quem trabalha a recibos 

verdes que laborem na Junta de Freguesia em funções permanentes. Assim propõe que haja 

uma reformulação na proposta, onde se inclua também, os trabalhadores precários e exclua 

os órgãos eleitos. Finalmente solicitou-se que clarificassem os 40% de desconto nas próteses, 

uma vez que a Junta não comercializa próteses. ---------------------------------------------------------- 

Pelo Bloco de Esquerda interveio o membro Luís Moreira concordando com as palavras 

da bancada do Partido Socialista. Na proposta para além dos trabalhadores no quadro, deve 

incluir-se os que se encontram a recibos verdes porque têm os mesmos direitos, e excluir os 

órgãos eleitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Já a bancada do CDS/PP pediu a palavra para apresentar as suas dúvidas, e tal como já 

tinha sido referido pelo Partido Socialista, igualmente solicitou que fosse excluído da proposta 

a isenção do pagamento de consultas para os órgãos eleitos da Assembleia não fazendo 

qualquer sentido terem benefícios uma vez que se reuniam poucas vezes. ------------------------- 

Sr. Presidente da Junta esclarecendo alguns pontos principais começou por explicar que 

esta isenção tem sido aplicada nos mandatos anteriores, ou seja desde o ano de 2013, quando 

foi feita a reforma administrativa. Quanto à isenção de consultas médicas para os prestadores 

de serviços, não se aplicava em virtude de haver pessoal que exerce funções de caráter não 

permanente. Em relação aos membros da Assembleia de Freguesia e Executivo, disse não 

concordar com esta exclusão, no entanto, agradeceu a sinceridade e a franqueza de todos os 

presentes face a este tema. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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No que concerne aos 40% de desconto nas próteses, trata-se de uma diminuição de 

receita. Acrescentou que não tinha qualquer dificuldade em retirar e reformular a proposta se 

assim fosse entendido. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro da bancada do PSD/PPD, Pedro Folgado fez um apelo às restantes bancadas 

partidárias acerca da possibilidade dos funcionários começarem desde já a usufruir dos 

descontos, não fazendo sentido esperar-se pela próxima Assembleia pela aprovação da 

proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Henrique Ribeiro, pelo Partido Socialista, afirmou entender que os 40% de 

desconto nas próteses dentárias que a Junta estava a vender, significava haver uma menos 

receita. Logo, se não era uma menos receita, então haveria uma margem de 40% de lucro. ---- 

Nessas circunstâncias o membro João Pinheiro, da CDU, sugeriu que a proposta fosse 

reformulada com a inclusão da isenção das consultas médicas e os descontos dos 40% só para 

os funcionários da Junta de Freguesia do Areeiro. ------------------------------------------------------- 

O membro Ofélia Janeiro, pelo PS, sugeriu que se efectuasse a reformulação a proposta 

naquele momento, visto ser uma coisa simples de se concretizar. ------------------------------------ 

A proposta foi reformulada com o acordo de todos os presentes e, constatando não haver 

mais intervenções o Sr. Presidente da Assembleia colocou a mesma à votação tendo a 

Assembleia deliberado aprovar por maioria, com 4 abstenções (PS, 1 e CDS, 3). ------------------

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

Ponto 4 da Ordem de Trabalhos – Discussão e votação da Assunção de Compromissos 

Plurianuais”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia, constatando não haver intervenções, colocou a Proposta 

de Assunção de Compromissos Plurianuais à votação tendo a Assembleia deliberado aprovar 

por maioria, com um voto contra (CDU), 7 abstenções (PS, 4; e CDS, 3), e cinco votos a favor 

(PSD e BE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ponto 5 da Ordem de Trabalhos – “Discussão e votação das Opções do Plano e 

Orçamento de 2018”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Pela bancada do PS, interveio o membro Ofélia Janeiro que apresentou as suas dúvidas 

em alguns pontos no documento, nomeadamente em relação aos valores. Sobre os relatórios 
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de atividades, solicitou que os mesmos fossem elaborados com mais transparência para 

melhor serem analisados. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Luísa Aldim do CDS/PP comentou haver um certo desconforto com rúbricas 

abertas com valores de 10.00€. Quanto à verba dos licenciamentos, supostamente houve um 

aumento significativo de multas, não entendendo o motivo pelo qual Câmara Municipal de 

Lisboa transferirá uma verba tão pequena. O Sr. Presidenta da Junta solicitou que tomasse a 

palavra o Sr. Tesoureiro da Junta. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Tesoureiro da Junta iniciou a explicação dizendo que no mês de janeiro no “Areeiro 

por TI” iriam ocorrer outras atividades com todas as receitas protocoladas com a Câmara 

Municipal de Lisboa. E da Universidade Sénior iria fazer-se um relatório das disciplinas, 

número de alunos residentes e não residentes, e professores. ---------------------------------------- 

A bancada do CDS-PP interveio sobre a oferta da junta de uma viatura elétrica à esquadra 

da PSP, como sendo um contributo válido, demonstrando contudo preocupação, pois dá-se a 

entender que o Governo (neste caso o Ministério da Administração Interna) não cumpre o seu 

papel pois esta é uma matéria da competência da administração central. -------------------------- 

O membro Pedro Folgado (PSD/PPD) agradeceu ao Executivo a apresentação do 

documento que lhe pareceu estar bem construído e estruturado. Sobre a oferta da viatura à 

PSP sublinhou ser um bom princípio por parte da junta e do Executivo, que não deixam cair 

as reais preocupações do cidadão. --------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta, respondendo ao CDS/PP, informou que em relação à delegação 

de competências existem certas tarefas, nas quais a Junta se substitui a outras entidades, 

dando um exemplo da queda de uma árvore na Praça de Londres, em que a Câmara, como não 

teve capacidade de remoção e limpeza do local, a Junta executou a tarefa, até porque existe 

uma parceria entre a Junta e a Câmara. Já no que concerne ao posto de Polícia, existe apenas 

uma viatura, que quando uma sai em serviço não há forma de ter outra. --------------------------- 

O Sr. Presidenta da Junta solicitou que tomasse a palavra a Sr.ª Vogal da Junta. ----------- 

A Vogal Patrícia Leitão, sobre o "Areeiro por Ti”, informou que são concebidos relatórios, 

com periocidade anual. O projeto teve início em janeiro de 2017 e o primeiro relatório só será 

entregue na Câmara em janeiro de 2018, sendo um documento detalhado. É um projeto 

elaborado pela Junta com a aprovação da Câmara, toda a sua restruturação foi desde sempre 

acompanhado com regularidade e monitorização dos trabalhos por uma técnica da câmara. 
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Sobe a Universidade Sénior, informou haver 22 professores, 26 disciplinas e 292 alunos 

inscritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio de seguida a bancada do PS afirmando que o orçamento é um espelho de todas 

as atividades exercidas na Junta ao longo do ano, causando uma certa preocupação, isto 

porque a forma como está apresentado divide a Freguesia em dois: são disponibilizados 

7.000€ para o Posto Clínico da Abade Faria e 25.000€ na compra de um quiosque na Avenida 

Rovisco Pais e quanto à compra da viatura para a PSP, sublinham não se tratar de uma oferta, 

mas sim uma cedência. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro João Pinheiro, pela CDU, manifestou em seguida o seu desacordo com a 

elaboração e apresentação do orçamento para o ano de 2018. ---------------------------------------- 

Nestas circunstâncias, não havendo mais inscrições de intervenção, o Sr. Presidente da 

Assembleia questionou o Sr. Presidente da Junta se queria encerrar a discussão. ---------------- 

O Sr. Presidente da Junta deu então uma breve explicação sobre a compra do quiosque, 

referindo que se tratou de um protocolo celebrado entre a Junta e a Câmara em julho de 2017, 

no sentido de o quiosque ser colocado a concurso, conforme acordado com o Sr. Vereador Sá 

Fernandes. Só que até à data nada se desenvolveu; o processo foi suspenso devido às eleições 

autárquicas, ficando adiado para o início do ano de 2018. --------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia, constatando não haver intervenções, colocou a Proposta 

de Opções do Plano e Orçamento para 2018 à votação tendo a Assembleia deliberado aprovar 

por maioria, com as abstenções do PS (4) e CDS (3) e um voto contra (CDU). -----------------------

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

Ponto 6 da Ordem de Trabalhos – “Discussão e votação da Aquisição de Prestação de 

Serviços do Revisor Oficial de Contas para a Junta de Freguesia”. -------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta tomou a palavra para informar da alteração de ROC pelo fato 

de o anterior não ter correspondido, em termos práticos, ao que se pretendia, nomeadamente 

na apresentação dos respetivos relatórios em tempo útil. ---------------------------------------------- 

O Sr. Presidenta da Junta solicitou que tomasse a palavra o Sr. Tesoureiro da Junta. ----- 

O Sr. Tesoureiro o informou também que o anterior revisor trabalhava isoladamente, 

aparecendo dois a três dias antes da realização das assembleias de freguesia, causando 

situações desagradáveis. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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O membro Rute Serra (PS) questionou se tinha sido feito mais que um contacto com 

Sociedades de Revisores Oficiais de Contas e se esta empresa, ora apresentada, tinha ou não a 

ver com a anterior. Salientou que a proposta menciona anexos, os quais não recebeu, 

questionando se tinham ou não sido enviados. ----------------------------------------------------------- 

Nessa esteira, a bancada do CDS/PP questionou se tinha sido consultado ou não mais 

alguma empresa e o porquê da escolha desta. ------------------------------------------------------------ 

O Sr. Tesoureiro da Junta respondeu que logo que se escolhesse o ROC para o ano de 

2017 e posteriores iria tratar das contas do ano e 2017 tendo garantido que até março estaria 

pronta a auditoria. Existem duas propostas de firmas de ROC. Escolheu-se esta firma porque 

para além de trabalharem com empresas privadas também têm conhecimento com empresas 

públicas, nomeadamente empresas municipais e câmaras municipais. ----------------------------- 

Quanto aos anexos informou serem as respetivas minutas de contratos. ---------------------- 

O membro Rute Serra (PS) solicitou ao Sr. Tesoureiro o envio das duas propostas das 

empresas de ROC. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia, constatando não haver intervenções, colocou a Proposta 

de Aquisição de Prestação de Serviços do Revisor Oficial de Contas à votação tendo a 

Assembleia deliberado aprovar por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

Ponto 7 da Ordem de Trabalhos – “Revisão do Regimento da Assembleia de Freguesia”. 

O Sr. Presidente da Assembleia, dando início a este debate, informou que em sede de 

Conferência de Líderes se obtiveram alguns importantes consensos entre os grupos políticos 

e que possibilitaram então ter chegado à produção de uma proposta inicial que contemplam 

a apresentação de algumas alterações, as quais foram antecipadamente fornecidas a todos os 

membros desta Assembleia. Salientou igualmente que esta proposta não obstaculiza, 

claramente, que cada bancada, caso entenda, possa apresentar novas alterações a todo o 

tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Pedro Folgado (PPD/PSD) comentou que a proposta ora apresentada 

resultou de um trabalho proveitoso, considerando esta, a metodologia correta a ser adotada 

para outros assuntos. De qualquer forma, analisando a proposta, não se revê em todos os 

aspetos que estão vertidos no documento. Assim propôs a retirada do art.º 45.º, nos seus 

pontos 5 e 6, e ao novo artigo entre os actuais art.º 68.º e 69.º, os pontos 2 e 3. Outra proposta 
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de alteração refere-se ao novo artigo entre os actuais art.º. 48.º e 49.º, nos pontos 1 e 2 em vez 

de “debates específicos” deveria constar “debates temáticos”. ---------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia, uma vez que foi o próprio que elaborou e que compilou 

as propostas apresentadas resultantes da Conferência de Líderes, confirmou haver um lapso 

da sua parte, concordado com a correcção proposta apresentada pelo PSD sobre os “debates 

específicos”, em alternativa a “debates temáticos”. ------------------------------------------------------ 

Enquanto isso deram entrada na mesa duas propostas, uma da CDU e outra do grupo 

político do CDS/PP, as quais por versarem aspectos circunstanciais da proposta inicial o Sr. 

Presidente da Assembleia sugeriu que se passasse de imediato à votação da referida 

proposta naquilo que ela era essencial, ou seja aceitando imediatamente como válidas as 

propostas do PSD, sem contudo deixar de se abrir a possibilidade destas se poderem 

escrutinar em seguida. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Por estarem todos de acordo e por não haver intervenções, o Sr. Presidente da 

Assembleia colocou a Proposta de Revisão do Regimento emanada de Conferência de Líderes, 

excluindo os pontos 5 e 6 do art.º 45.º e os pontos 2 e 3 no novo artigo entre os actuais art.º 

68.º e 69.º tendo a Assembleia deliberado aprovar por unanimidade. ----------------------------- 

Seguidamente, passou então o Sr. Presidente da Assembleia à votação individual de cada 

uma das propostas, começando pelas duas do grupo político do PSD. ------------------------------- 

A primeira, sobre a retirada da Proposta de Revisão do Regimento emanada de 

Conferência de Líderes do art.º 45.º, nos seus pontos 5 e 6, deliberou a Assembleia aprovar 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A segunda, também sobre a retirada da Proposta de Revisão do Regimento emanada de 

Conferência de Líderes dos pontos 2 e 3, no novo artigo entre os actuais art.º 68.º e 69.º, optou 

o Presidente da Assembleia por sugerir como metodologia à Assembleia, votar apenas, e em 

separado, a proposta que incide sobre o número 2, uma vez que a parte inicial desse número 

parecia manter a sua consensualidade e posteriormente deliberar-se-ia sobre a parte final, 

apenas, desse número 2, no que foi suportado pela Assembleia, nessa sugestão. ----------------- 

Votou-se assim a inclusão do seguinte excerto, no novo artigo entre os actuais art.º 68.º e 

69.º: “2. A Junta de Freguesia deverá proporcionar, na publicação periódica oficial da 

Freguesia, quer digital, quer em formato de papel, um espaço para a informação das 

deliberações da Assembleia.”, tendo a Assembleia deliberado aprovar por Unanimidade. ---- 
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Nessas circunstâncias, votou-se então, a inclusão específica da parte final nesse n.º 2 que 

tinha emanado da proposta inicial de Conferência de Líderes, e que estatuía: “(…) bem como 

espaço de opinião livre dos agrupamentos políticos representados na Assembleia de 

Freguesia.”, tendo a Assembleia deliberado aprovar por Maioria com 3 votos contra (PSD) e os 

restantes votos favoráveis. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrando agora nas propostas entretanto chegadas à mesa do PCP e do CDS, usando da 

palavra, a CDU propôs no art.º 46.º no seu n.º 2, substituir as 72 horas por 24 horas, porque 

as 72 horas limitaria a intervenção dos membros da assembleia depois da ordem do dia assim 

como o art.º 47º n.º 2 igualmente eliminar as 72 horas. No novo artigo entre os actuais art.º 

68.º e 69.º, n.º 1 da alínea b) acrescentar “respetivos anexos”. ---------------------------------------- 

O grupo político do CDS/PP, interveio fazendo um breve comentário sobre a proposta, 

simpatizando com ela, no entanto, quanto à alteração das 72 horas para as 24 horas, na sua 

perspetiva, da parte de quem iria receber a documentação para apreciar e votar, 24 horas 

seria muito curto, não havendo tempo para se apreciar. No seu ponto de vista, as 48 horas 

seria o tempo adequado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O grupo político do BE também não estava de acordo com a proposta de passar das 72 

horas para as 24 horas para análise dos documentos. Concordando igualmente que com as 48 

horas seria o mais viável, afirmou a sua oposição à eliminação do ponto 2 do art.º 47.º. Quanto 

à outra proposta solicitou “Acrescentar os respetivos anexos”. O que não impossibilita que se 

encontrem outros consensos antes da votação. ----------------------------------------------------------- 

Neste contexto, passou-se de imediato à votação destas propostas, tendo a Assembleia 

deliberado rejeitar por Maioria com 1 voto favorável (CDU) e os restantes votos contra. -------- 

No que diz respeito à proposta do CDS-PP, a mesma defendia uma nova redação para o 

art.º 46.º preconizando que deveria ocorrer um período antes da ordem do dia com duração 

máxima de 60 minutos, tanto nas sessões ordinárias como nas extraordinárias, para o 

tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico. ------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Assembleia colocou a referida proposta à votação tendo a Assembleia 

deliberado rejeitar por Maioria com 3 votos favoráveis (CDS-PP) e os restantes votos contra. -- 

Ponto 8 da Ordem de Trabalhos – “Constituição de Comissões Permanentes e/ou 

Eventuais”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Assembleia introduziu o ponto, começando por esclarecer que ao 

contrário do tema anterior, este não conseguiu o desejado consenso ao cabo de duas 

Conferências de Líderes em que o assunto foi discutido, uma vez que uma das forças políticas 

na 2ª reunião não estava confortável em deliberar ou apresentar propostas. Não existia assim 

qualquer proposta de Constituição de Comissões a apresentar para já na Assembleia. ---------- 

Tomou a palavra o PS, através do membro Ofélia Janeiro que informou que depois de se 

reunirem com outras forças políticas decidiu apresentar proposta para a constituição de duas 

comissões: Comissão, dedicada ao Bairro Portugal Novo, para avaliação, análise das condições 

do bairro, não tendo a Junta de Freguesia competências para promover alterações no Bairro 

Portugal Novo, pretende-se promover o diálogo, no intuito de alterar as condições de vida das 

pessoas que habitam no bairro; e uma segunda Comissão dedicada essencialmente à 

sustentabilidade ambiental, habitação e reabilitação urbana, que são temas prementes no 

Areeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Assembleia solicitou à bancada do PS que fizesse chegar à mesa a 

proposta, a deu entrada de imediato e foi lida em voz alta. --------------------------------------------- 

Por sua vez o CDS/PP, através do seu membro Luísa Aldim apresentou uma proposta 

com quatro Comissões Permanentes sendo elas: Comissão no âmbito de Finanças, Recursos 

Humanos e Atividades Económicas; Comissão relacionada com o Desenvolvimento Local, Ação 

Social; Educação; Desporto; Cultura e Juventude; Comissão relacionada com Habitação, 

Reabilitação Urbana; Ambiente e Qualidade de Vida; e Comissão relacionada com Mobilidade, 

Segurança e Proteção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Assembleia antes de passar a palavra ao PSD/PPD, esclareceu que se 

fosse aprovada alguma constituição da Comissão, então na próxima Assembleia de Freguesia, 

mediante as aprovações de hoje serão então constituídas formalmente essas comissões 

através de assinatura de termos de posse em ponto explicitamente incluído na ordem de 

trabalhos para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Por sua vez, o membro Pedro Folgado (PSD/PPD), referiu que as Comissões poderiam 

produzir um trabalho muito útil, quer para as Assembleias quer para as Juntas, em benefício 

do próprio executivo e Freguesia. No entanto deixou um alerta na criação das respetivas 

Comissões, pela experiência do passado não eram propriamente produtivas, havendo sempre 

a esperança de neste mandato poder correr melhor. Se fossem consideradas as comissões 
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propostas até ao momento, já seriam seis Comissões para uma Freguesia, parecendo 

manifestamente exagerado. Assim, sugeriu adotar-se a criação de um número de Comissões 

mais reduzido, e se ao longo do tempo se verificar haver necessidade, criava-se então mais 

algumas. Sublinhou também haver algumas Comissões a serem integradas na Conferência de 

Líderes por exemplo; a questão de acompanhamento das finanças. A comissão financeira e 

orçamental pode, na sua opinião, perfeitamente ser uma matéria acompanhada na 

Conferência de Líderes, não havendo necessidade de criar-se mais uma figura. ------------------- 

Luís Moreira (BE) concordou que se deve começar com um número menor e, sendo o 

único presente na Assembleia que veio do anterior mandato, pela experiência que tinha, nem 

todas as comissões correram bem e foram efetivamente úteis. Criar comissões só por criar, e 

depois não servirem para nada, tirava crédito à própria Assembleia. Com as propostas do PS, 

estava de acordo com as mesmas na íntegra, relativamente às propostas do CDS, que em 

Conferência de Líderes foram debatidas, encaixavam nas suas ideias do que tinha acabado de 

dizer. Da Mobilidade e Proteção Civil tinha dúvidas, visto serem num âmbito tão grande, 

propondo caso se criasse uma para o contexto da segurança, fosse de cariz eventual e não 

permanente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Na esteira destas intervenções, pelo grupo político do CDS-PP, o membro Luísa Aldim 

solicitou alterar a sua proposta anteriormente entregue, passar para Eventual em vez de 

Permanente a sua 4.ª Comissão e retirar a sua primeira proposta por concordar poder ser um 

tema a acompanhar em “Conferência de Líderes”. ------------------------------------------------------- 

No mesmo diapasão, o grupo político do PS decide retirar da sua proposta a primeira 

comissão, mantendo a segunda. ------------------------------------------------------------------------------ 

Teve a palavra o grupo político do PSD/PPD, através do membro Pedro Folgado, 

comentando que com a retirada das propostas do PS e CDS-PP, ainda assim existiam 3 

Comissões Permanentes e 1 Eventual. Achando ainda exagerado, e, como já tinha referido 

anteriormente, a sua bancada não teria reservas às matérias abordadas, mas sim em relação 

à quantidade de Comissões propostas e que na prática o trabalho destas seja pouco ou nulo.- 

Nestas circunstâncias, o grupo político do PS questionou o Presidente da Assembleia se 

as propostas seriam votadas uma a uma, ou em conjunto, sugerindo que fosse da primeira 

forma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Assembleia aceitou a sugestão do PS, e sendo então, até ao momento 

as quatro seguintes: uma proposta de Comissão Permanente apresentada pela bancada do 

Partido Socialista; duas propostas de Comissão Permanente e uma proposta de Comissão 

Eventual, apresentadas pela bancada CDS-PP. ------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Junta teve a palavra informando que na sua experiência de 12 anos 

como Presidente de Junta sempre viu serem integradas Comissões em Assembleias. Adiantou 

que as Comissões são criadas para se trabalhar em conjunto, ajudando a decidir algumas 

propostas, sendo estas analisadas pela respetiva Comissão, indo depois às Assembleias para 

serem discutidas apenas pelos eleitos. E considerou igualmente que no seu entender não se 

justificaria criar tantas Comissões, concordando haver uma para o Bairro Portugal Novo e 

outra para Finanças. Terminando a sua intervenção, desejou a todos os presentes um Feliz 

Ano e um ótimo ano de 2018. --------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Sra. Maria Virgínia Estorninho, do grupo político do PPD/PSD, solicitou ao 

CDS que refletissem sobre estas propostas, que com a experiência que tem ao longo de 40 anos 

de Assembleias Municipais e Junta de Freguesia tudo isto seria complicado. Justificou haver 

uma única Comissão, a qual deverá ser acompanhada por um determinado grupo, o Bairro 

Portugal Novo, sendo um Bairro problemático existente ao longo de anos na nossa Freguesia. 

Sendo esta a sua opinião, de pessoa que tem trabalhado, e com experiência nas Comissões da 

Assembleia Municipal, e adiantando igualmente que ninguém estaria impedido de trabalhar 

por si, um determinado problema para apresentar na Assembleia, sendo esta, aliás, uma 

obrigação de todos os elementos das diversas forças partidárias. ------------------------------------ 

Por sua vez, o grupo político do CDS/PP, através do seu membro Luísa Aldim informou 

possuir também experiência política em Assembleias Municipais há vários anos, tendo 

conhecimento de haver Comissões que nunca funcionaram como deveriam funcionar. Seria 

então, na sua opinião, apenas uma questão de metodologia organizada. Finalizou a 

intervenção dizendo que a bancada do CDS mantinha a proposta à consideração, tal como 

outras forças políticas também o fizeram. ----------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia, constatando não haver intervenções, passou de imediato 

à votação das Propostas de constituição de Comissões, de forma separada, havendo assim 4 

comissões à consideração da Assembleia: ----------------------------------------------------------------- 

Primeira: Comissão Permanente Portugal Novo (PS); --------------------------------------------- 
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Segunda: Comissão Permanente Desenvolvimento Local; Ação Social; Educação; 

Desporto; Cultura e Juventude (CDS-PP); ------------------------------------------------------------------ 

Terceira: Comissão Permanente Habitação; Reabilitação Urbana; Ambiente e Qualidade 

de Vida (CDS-PP); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarta: Comissão Eventual de Mobilidade e Proteção Civil (CDS-PP). -------------------------- 

A primeira foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

A segunda foi rejeitada por maioria, com oito votos contra (4 do PSD, 4 do PS), duas 

abstenções (BE e CDU) e três votos a favor (CDS). ----------------------------------------------------- 

A terceira foi aprovada por maioria, com cinco votos contra (4 do PSD e BE), uma 

abstenção (CDU) e sete votos a favor (4 do PS e 3 do CDS). ------------------------------------------ 

A quarta foi rejeitada por maioria, com sete votos contra (4 do PSD, 2 do PS, BE e CDU), 

duas abstenções (PS) e três votos a favor (CDS). ------------------------------------------------------- 

Pelas 23:45, concluída a Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, submeteu à 

aprovação a Acta em Minuta referente à presente reunião tendo a mesma sido aprovada por 

maioria, com uma abstenção (CDU), e deu assim por encerrada a Reunião. Da mesma foi 

lavrada a presente acta, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da 

mesa presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ª Secretária______________________________2.ª Secretária__________________________________ 

O Presidente 

_____________________________ 


