Assembleia de Freguesia do Areeiro

Ata Número 10
Ao quinto dia de dezembro do ano de dois mil e dezanove, reuniu, em Assembleia Ordinária,
na Sede da Junta de Freguesia do Areeiro, sita no número nove da Rua João Villaret, a
Assembleia de Freguesia do Areeiro, sob a presidência do seu Presidente efetivo Duarte Carlos
Aníbal Coelho Alcântara coadjuvado pelo primeiro secretário, João Martins, com os seguintes
pontos da Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos
Ponto um – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro
sobre a Atividade da Junta de Freguesia;-------------------------------------------------------------------------Ponto dois – Discussão e votação do Mapa de Pessoal;------------------------------------------------------Ponto três – Discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento 2020;-----------------------------Ponto quatro - Discussão e votação da Aquisição da Prestação de Serviços de Revisor Oficial de
Contas para a Junta de Freguesia;-----------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco - Continuação da análise da atividade das Comissões.-----------------------------------------Assinaram a lista de presenças o seguintes membros:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do Partido Social Democrata (adiante designado por PSD): João José Largueiras Martins,
Pedro Miguel Naves Folgado, Paula Sofia Vitorino Pereira e José Fernando Gomes Bonito.---------Do Partido Socialista (PS): Maria Ofélia Passarinhas Janeiro, Duarte Carlos Aníbal Coelho
Alcântara e Henrique Jorge Machado Ribeiro. ----------------------------------------------------Do Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS): António Luis Teixeira Bastos Aldim,
José Júlio Cordeiro dos Reis Silva, Jorge Manuel Loução de Oliveira.---------------------------------------Da Coligação Democrática Unitária (CDU): João Duarte de Carvalho Rei Manso Pinheiro
Independente: Luís Alberto Salgado Martins Moreira.---------------------------------------------------------Faltaram à reunião os seguintes membros:-----------------------------------------------------------------Do PSD, João Filipe Viegas Gomes da Silva, tendo sido substituído por Paula Sofia Vitorino
Pereira e Maria Isabel Lopes Fraga Lamares de Castro Simas, tendo sido substituída por José
Fernando Gomes Bonito -----------------------------------------------------------------------------------------------1
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Do PS, Filipe Guedes Ramos e Patricia Carla Serrano Gonçalves, tendo sido substituída por
Henrique Jorge Machado Ribeiro. -----------------------------------------------------------------------------------Do CDS, Maria Luísa de Aguiar Aldim, tendo sido substituída por António Luis Teixeira Bastos
Aldim e Margarida Isabel Paulino Bentes Penedo, tendo sido substituída por Jorge Manuel
Loução de Oliveira -------------------------------------------------------------------------------------------------------Em todos os casos em que ocorreu substituição, foram entregues os correspondentes pedidos de
substituição ao Presidente da Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, desejou boa noite a todos os
presentes e agradeceu a presença do público, aproveitando para lhe dar a palavra,
salvaguardando os tempos que estão atribuídos pelo regimento da Assembleia de Freguesia,
questionado de seguida quais os elementos do público que queria utilizar desta prerrogativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------A mesa recebeu três pedidos de intervenção, tendo cada um deles o máximo de 5 minutos,
tendo assim passado a palavra ao freguês Rui Martins, seguido da freguesa Ana Santos e o
terceiro freguês Alberto Rocha.--------------------------------------------------------------------------------------O freguês Rui Martins começou por cumprimentar a Assembleia referindo que tem o maior
respeito por todos os eleitos da Assembleia de Freguesia e do executivo pela sua dedicação à
causa pública, referindo que a retribuição que recebem é totalmente inadequada às
responsabilidades e aos valores do orçamento que gerem e dos aborrecimentos que o cargo
implica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Agradeceu assim o serviço prestado e paciência, tendo de seguida apresentado dez pontos,
referindo que nem todos são perguntas.--------------------------------------------------------------------------Primeiro ponto: As perguntas em Assembleia têm resposta em Assembleia, não depois, não por
e-mail, não incompletas, ou omissas em Assembleia.----------------------------------------------------------Segundo ponto: Agradeceu ao executivo todas as ideias dos moradores que levou à prática
referindo sempre a justa referência ou talvez não.--------------------------------------------------------------Agradeceu o que considera ser uma referência à sua pessoa no editorial da Revista Areeiro
Primeiro, questionou se tinha o direito de resposta e aproveitou para responder em Assembleia
que de uma Junta de Freguesia não se espera prejuízo, nem dívida, nem lucro, nem excedentes,
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de uma Junta que vive da imensa quantidade de tapetes fiscais com que o Estado nos esmaga,
espera-se equilíbrio financeiro e não excedentes, referindo que a boa gestão autárquica não é
ter lucro, mas sim orçamentos executados, úteis, transparentes e equilibrados. Uma Junta não é
uma empresa que reparte os seus lucros entre os acionistas, é uma instância do Estado que vive
da receita fiscal.---------------------------------------------------------------------------------------------------Terceiro ponto: Porque não criar um mural Zé Pedro, enquanto se espera pelo Jardim, nas
escadas da EB Luís de Camões, no muro que está sempre a ser alvo de “tags”. Referiu ainda o
exemplo da Junta de Freguesia de Alvalade, com o mural dos Censurados, junto ao Palácio do
Coruchéus.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarto ponto: Regulamento para os Arrumadores na Freguesia do Areeiro, se a Junta de
Freguesia reconhece a sua existência, na casa de banho exclusiva para arrumadores, como é
possível não regular a sua atividade. Há Juntas que fizerem um regulamento próprio para
arrumadores, no dia 10 de novembro foi apresentada esta pergunta a todos os eleitos e até ao
momento não houve respostas.--------------------------------------------------------------------------------------Quinto ponto: Sendo a Junta de Freguesia a primeira instância de representação democrática e
deverá representar e defender os seus moradores, não poderá e deverá exercer o seu poder de
pressão na defesa dos moradores, alegando falta de competência na matéria, em relação a
nenhum tema que afete os moradores. A este propósito questionou sobre o tráfego aéreo que
sobrevoa a Freguesia do Areeiro entre as duas e as seis da manhã, com voos de dois em dois
minutos que passaram para um intervalo de um ponto dois por minuto, como está a Junta a
contar usar, ou não, o seu poder de intervenção na Assembleia Municipal. Acrescentou ainda
que vivem por baixo de um dos corredores aéreos, sendo este assunto algo que o afeta
pessoalmente.-------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto ponto: Questionou se a Junta de Freguesia com o excedente financeiro que dispõe não
poderia ajudar a esquadra das Olaias, que está carente de meios e utensílios de segurança,
apelou à Assembleia que falasse com a Esquadra, verificando as necessidades, fazendo as
respetivas doações através de um formulário próprio para o efeito, para Rui Martins a verba será
assim utilizada, em vez de render juros numa instituição financeira.----------------------------------------
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Sétimo ponto: Será este ano que o Areeiro tem um Orçamento Participativo? Há quantos anos
esta verba está no orçamento sem efetivar nenhuma ação sobre o assunto. Alguém leu as
propostas dos Professores Yves Cabannes e Manuel Arriaga, feitas graciosamente?------------------Oitavo ponto: A Assembleia está a pensar responder à proposta de um referendo para o novo
Brasão da Freguesia?----------------------------------------------------------------------------------------------------Novo ponto: Para quando a instalação de parques de estacionamento cobertos para bicicletas,
qual a opinião da Assembleia de Freguesia e quais os comentários que desejam fazer sobre o
assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo ponto: Sobre a alteração do pavimento de acesso ao Jardim Fernando Pessa pela Rua
Cervantes, o túnel sem passeio, há novidade, vão aumentar a segurança no local?--------------------Rui Martins agradeceu a paciência de todos e desejou um Bom Natal.------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu a participação e o cumprimento do
tempo, questionando de seguida o Sr. Presidente de Junta se desejava responder no imediato,
ou no final de todas as intervenções do público, tendo o Sr. Presidente de Junta solicitado que o
freguês entregasse as perguntas por escrito, tendo o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia
solicitado o documento ao freguês Rui Martins, o qual respondeu que o faria por e-mail.-----------O Presidente da Assembleia de Freguesia passou então a palavra à freguesa Ana Santos.-----------A freguesa Ana Santos começou por cumprimentar a assembleia tendo de seguida iniciado a
sua intervenção elencada em três pontos. No primeiro ponto agradeceu, na pessoa do Sr.
Presidente de Junta, ao executivo pelas intervenções na Rua David de Sousa, junto à sua
residência, no sentido de melhorar a qualidade de vida do seu familiar com mobilidade reduzida,
abolindo a barreira arquitetónica e assim facilitando a entrada da cadeira de rodas, foi um
pedido de março que ficou resolvido em outubro, tendo ficado muito bem concretizada e a
freguesa afirma que já fotografou e partilhou a imagem para diversos sítios e pessoas conhecidas
com as mesma necessidades, acrescentou a satisfação se estende a todo o prédio.-------------------No segundo ponto a freguesa falou do problema constante do depósito de monos (lixo
volumoso) na rua durante horas, sem recolha, a freguesa sabe que há um número próprio para
os munícipes solicitarem a recolha, mas por falta de civismo não o fazem, nem respeitam a hora
fixa de recolha, nem os dias, por comodidade própria, criando uma desordem completa.
Recordou que já esteve num executivo de uma Junta e que a Câmara Municipal pedia ações de
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sensibilização conjuntas, mas estas deviam sempre ser acompanhadas por uma penalização,
relatando uma situação em que por acidente foi alvo de uma coima por uma situação
alegadamente semelhante, mas que foi facilmente comprovada a inocência tendo ficado sem
efeito. Acredita que algumas situações sejam da responsabilidade de turista de alojamento local
e pessoas que não têm informação sobre a separação e condicionamento do lixo e mesmo os
residentes podem estar pouco informados, sendo um problema da cidade de Lisboa, que muitas
vezes parece do terceiro Mundo, sendo necessário em concertação com a CML.----------------------Concorda com o freguês que falou anteriormente, e acredita que a Junta deve fazer algo sobre os
corredores aéreos na cidade de Lisboa, um abaixo-assinado, para dar visibilidade e alertar para o
descontentamento e dar visibilidade ao assunto.---------------------------------------------------------------No site não conseguiu verificar as atas, porque ao tentar ver a informação o menu mudava a
apresentação o que dificultava imenso a visualização.---------------------------------------------------------Por último o estar contente com a situação de acesso a pessoas portadoras com deficiência que
mencionou anteriormente não faz com que deixe de lutar para que o espaço público seja
adequado para todos os cidadãos com mobilidade reduzida, porque não consegue entrar num
restaurante e deu ainda o exemplo do Hospital da Luz e na torre F, zona de otorrino, e a casa de
banho está preparada, mas a porta não fecha com uma cadeira de rodas dentro da mesma.-------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia pediu para a freguesa concluir passando então
a palavra ao freguês Alberto Rocha.---------------------------------------------------------------------------------O freguês Alberto Rocha começou por informar a Assembleia que tinha duas questões,
ambas na área da segurança, a primeira na Avenida Afonso Costa, mais concretamente numa
passadeira que dá acesso ao Pavilhão Desportivo do Casal Vistoso, onde solicita que Junta de
Freguesia proponha a instalação de um aviso sonoro na mesma para facilitar a circulação de
pessoas cegas, porque já teve de ajudar uma pessoa que todos os sábados utiliza a piscina, e
sentiu que era importante resolver o assunto. Falou ainda da passadeira da Avenida Engenheiro
Arantes e Oliveira, na parte poente, junto ao centro comercial os sinais não estão sincronizados
originando alguns acidentes.---------------------------------------------------------------------------------Terminadas estas questões passou a outros assuntos que viu na Revista da Freguesia do Areeiro,
e acredita que há obras, como a da Escadaria da Acúrcio das Neves, que demoram demasiado
tempo, talvez por falta de fiscalização, há poucos trabalhadores e estavam a lavar a escada
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durante a obra e não no final da mesma e não tem equipamento apropriado, fazendo o trabalho
de forma manual quando já há máquinas que facilitam estes trabalhos. Sobre a substituição das
mesas do Jardim Fernando Pessoa, alertou a Junta para o facto de na Alameda Dom Afonso
Henriques faltar um banco, há meses, e os reformados e turistas que frequentam a zona superior
da Alameda, na parte nascente, e para jogar às cartas são precisos quatro lugares e nesta mesa
falta um. Sobre o Areeiro ser uma EcoFreguesia lamenta, mas na zona da Rua Barão Sabrosa,
onde mora, nada é ecológico, principalmente entre esta Rua e o número duzentos e cinquenta e
seis, primeiro esquerdo, em que vários fregueses já comunicaram com a Câmara Municipal e
com a Junta porque há uma Freguesa que alimenta pombos numa área de cinquenta metros há
centenas de pombos, o freguês já enviou fotografias e afirma que é impressionante, não é
possível estender a roupa, os veículos estão sempre sujos, e os serviços da CML informam que o
carro não pode ir a esse local, mas o freguês sente que podia.----------------------------------------------Já houve inundações causadas pelos pombos e como se sabe quem é a pessoa que tem de ser
autuada e “chamada à pedra” porque é impossível estar ali com as centenas de pombos.----------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu a intervenção dos fregueses e deu
por encerrado o período de intervenções do público, passando a palavra ao Sr. Presidente de
Junta, Fernando Braamcamp para responder ao público.-----------------------------------------------------O Sr. Presidente de Junta, Fernando Braamcamp, começou por agradecer ao Sr. Presidente
da Assembleia de Freguesia e cumprimentar toda a Assembleia, bancadas e público presente,
referiu que conhece pessoalmente os moradores e tem os contactos dos mesmos sendo assim
mais eficaz responder por e-mail até porque há assuntos que quer revisitar antes de responder.-O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, encerrou assim este ponto,
sendo de imediato interpelado pelo membro Jorge Oliveira.-------------------------------------------------Nesta interpelação à mesa o membro da bancada do CDS solicitou que as questões
apresentadas em Assembleia de Freguesia fossem respondidas com o conhecimento da
Assembleia de Freguesia, tendo o Sr. Presidente da Junta concordado.------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia retomou do uso da palavra informando que a
sua primeira secretária Isabel Simas tinha pedido substituição para esta reunião e, por esse
motivo convidou para o coadjuvar um elemento do mesmo grupo político, do PSD, José
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Fernandes Bonito ao qual agradeceu a disponibilidade. Recordou que este período da ordem de
trabalhos teria uma hora e seria utilizado para discutir e votar a Ata da Assembleia anterior que
foi apresentada aos presentes, tendo sido enriquecida pelos contributos, todos eles acolhidos,
das várias bancadas, estando portanto num estado de maturidade que permitiria, caso fosse a
vontade de todos, ser aprovada, não tendo recebido nenhum pedido de intervenção passou à
votação da mesma, sendo ata sido aprovada por unanimidade de todos os membros presentes
na Assembleia anterior.---------------------------------------------------------------------------------------Passou-se ao ponto um, Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia
do Areeiro sobre a Atividade da Junta de Freguesia, e o Sr. Presidente da Assembleia de
Freguesia informou a Assembleia que sendo, vinte e uma horas e vinte e três minutos, e tendo
doze documentos para análise, a mesa sugeriu que dois destes pontos fossem alocados ao ponto
cinco, o documento do independente Luís Moreira sobre a comissão de heráldica e o documento
proposto pela comissão do Bairro Portugal Novo, uma vez que ambos diziam respeito
especificamente a esses pontos, caso a Assembleia não visse nenhum inconveniente, ficando
assim dez documentos, dividindo os sessenta minutos pelos cinco grupos políticos, ou seja
atribuindo doze minutos e meio a cada grupo, relembrando que este período não é exclusivo
para análise de documentos e poderá ser utilizada por exemplo para a apresentar questões ao
Presidente de Junta e ao executivo. A mesa recebeu inscrições dos vogais Ofélia Janeiro, Jorge
Oliveira e João Pinheiro.--------------------------------------------------------------------------------------O membro Ofélia Janeiro (PS) começou por informar que iria propor um voto de pesar pelo
falecimento de José Mário Branco, um voto de louvor pelos cento e oito anos do Ginásio do Alto
do Pina e ainda uma proposta de projeto por uma sociedade sem barreiras e exclusões que na
realidade pretende que seja articulado pela Junta de Freguesia do Areeiro com outras entidades
com o intuito de promover uma Freguesia mais inclusiva para todos e pediram ainda que este
assunto fosse considerado no orçamento da Freguesia do Areeiro para 2020. Ofélia Janeiro
questionou o executivo sobre os documentos que têm vindo a ser aprovados em Assembleia
desde o início do mandato em 2017, informando que enviaria esta informação por e-mail, mas
passaria a elencar os mesmos de seguida, moção pela prestação de cuidados de saúde integrada
e para todos no Areeiro, perguntou se já tinha sido efetuado o pedido urgente de informação à
CML sobre a nova Unidade de Saúde Planeada para o Areeiro, saber ainda se a Administração
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Regional de Saúde de Lisboa já respondeu aos pedidos de cooperação entre o Posto Clinico da
Junta de Freguesia do Areeiro e do Centro de Saúde de Arroios feitos pelo executivo em 2018,
em relação à recomendação por um consumo responsável da água em meio urbano se já foram
iniciadas as campanhas de alerta aos munícipes por parte da Junta de Freguesia, nomeadamente
junto das escolas relativamente ao consumo responsável da água, sobre a moção por uma
crescente mobilidade no Areeiro indagou que meios e métodos foram posto em prática para
permitir a acalmia de tráfego nas Ruas da Freguesia do Areeiro, ou que medidas ou campanhas
realizou para criar junto da empresas, escolas e serviços públicos da Freguesia condições para
funcionários, alunos, etc. se deslocarem em meios menos poluentes, quer seja bicicleta ou não.
Na Recomendação para criação de um Plano Local de Emergência, questionou o seu ponto de
situação e quais as ações desenvolvidas para a criação de um Plano de Proteção Civil e do Plano
Local de Emergência à escala de Freguesia, quais são as ações e formações feitas junto da
população, nomeadamente de autoproteção, se foi feito o levantamento dos meios disponíveis
na Freguesia, para o caso de um acontecimento grave ou catástrofe. Questionou ainda se em
relação aos funcionários e autarcas da Freguesia tinha sido feita a estava programada alguma
medida preventiva, porque até ao momento não receberam nenhuma informação. Afirmou que
apenas inquiriu sobre documentos apresentados pelo grupo político do PS, mas tem igual
interesse em ter conhecimento do resultado dos documentos das restantes bancadas.-----------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia questionou o Sr. Presidente de Junta se queria
responder de imediato, tendo informado a Assembleia da contabilização dos tempos até aquele
momento. O Sr. Presidente de Junta solicitou os documentos por escrito e informou que
responderia pelo mesmo meio em devido tempo.--------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia aproveitou então, já munido da informação
necessária, para recuar um pouco na ordem dos trabalhos e responder diretamente à freguesa
Ana Santos, informando que poderia consultar a documentação respeitante à Assembleia de
Freguesia na página institucional da Junta de Freguesia do Areeiro, apelou à Assembleia que os
documentos fossem organizados por tipo, começando pelos louvores e votos de pesar,
começando pelo voto de pesar ao trabalhador da Junta de Freguesia das Avenidas Novas,
Ricardo Moutinho, falecido naquele mesmo dia, lendo a publicação de Facebook da Junta de
Freguesia do Areeiro o qual foi aprovado por unanimidade, seguido de um minuto de silêncio.---8
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Retomando os trabalhos o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia pediu à mesa que lesse o
voto de pesar a José Mário Branco apresentado pelo PCP após a leitura do voto o qual foi
aprovado por unanimidade, tendo-se seguido a leitura do voto de pesar a José Mário Branco,
mas desta vez pelo Grupo do Partido Socialista, igualmente aprovado por unanimidade. Os dois
votos de pesar foram seguidos de um minuto de silêncio.----------------------------------------------------Após o minuto de silêncio foi retomada a ordem do dia com a votação de dois votos de louvor ao
Ginásio do Alto do Pina pela comemoração do seu aniversário tendo a votação destes ficado na
ordem natural de entrada dos documentos. Surgiu então a dúvida sobre os requerimentos
apresentados pelo eleito da CDU, os quais não cumpriam os critérios da figura de requerimento à
Assembleia de Freguesia, nesse sentido a mesa sugeriu que o documento fosse alterado para ser
aceite de acordo com a legislação em vigor e Regimento da Assembleia de Freguesia. O Sr.
Presidente da Assembleia de Freguesia explicou que esta situação seria votada pela Assembleia
podendo assim os documentos, caso fossem aprovados ser considerados, ou bastaria a CDU
alterar os mesmos para perguntas ao executivo que podem ser apresentadas a qualquer
momento, passando assim a decisão ao membro da CDU.---------------------------------------------O membro João Manso Pinheiro (CDU) afirmou que para esta força política, de acordo com
a interpretação que tem do Regimento, estes documentos são requerimentos, uma pergunta
para o Presidente da Assembleia de Freguesia colocar ao órgão executivo e instituições,
nomeando o ponto 4 do artigo 37.º, onde é estabelecido o direito legal estabelecido para este
caso. O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia retomou a palavra para informar que se o
objetivo era esse, o de utilizar a Mesa com intermediário, então não se oporia. O PCP retorquiu
que as respostas seriam do interesse toda a Assembleia, passando então a seguir a sugestão da
mesa, considerando que poderia falar do assunto durante uma próxima intervenção,
aproveitando para introduzir o tema – Bairro Portugal Novo – A apresentação do documento
ficou assim mencionada em ata para registo futuro e o documento apresentado ao executivo
para resposta, deste modo o documento (2) pode ser discutido, mas não será alvo de
deliberação. Terminado este impasse o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a
palavra a Jorge Oliveira da Bancada do CDS-PP, informando que este teria um máximo de doze
minutos para intervenções.--------------------------------------------------------------------------------------------
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O Membro Jorge Oliveira (CDS) cumprimentou a Assembleia e começou passando então a
apresentar as três recomendações do Grupo Político a que pertence. Uma passadeira na Avenida
Padre Manoel da Nóbrega, uma passadeira bastante larga, numa descida, onde veículos a grande
velocidade põem em risco os peões, havendo uma escola perto, havendo a uma preocupação
acrescido de risco de acidente naquela zona, havendo relatos de acidentes, ainda uma
recomendação relacionada com o consumo de estupefacientes na zona do bairro das Olaias em
que a comunidade precisa de respostas para combater este flagelo e uma preocupação sobre o
estacionamento na Praça de Londres, devido às obras que neste caso não sendo contra as vias
clicáveis, mas de preocupação sobre a diminuição de lugares de estacionamento tanto para
moradores com para o apoio ao comércio local. Reforçou ainda que em todos os documentos
nestes e nos anteriormente apresentados aguardam uma resposta por parte do órgão executivo.
O grupo político do CDS vê a proposta do PS sobre a mobilidade na Freguesia do Areeiro como
bastante interessante, mas solicitam um esclarecimento no segundo ponto - sobre a eliminação
de barreiras arquitetónicas em edifícios particulares, habitações particulares; - compreende, mas
consideram que é responsabilidade dos condomínios, só em caso de carência financeira
comprovada fará sentido a Junta de Freguesia a suportar os custos.---------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro aceitou responder de imediato
informando que está prevista uma obra de fundo que resolverá o problema na Passadeira da
Avenida Padre Manoel da Nóbrega, a CML ainda não informou as datas de início dos trabalhos,
mas a Unidade de Intervenção Territorial (UIT) deverá avançar com a elevação da passadeira ao
nível do passeio. Sobre as obras de beneficiação de casas para promover a mobilidade e dos
acessos estas podem ser feitas através de Contrato de Delegação de Competências, mas os
inquilinos precisam de um consentimento escrito do senhorio, podendo mesmo resolver o
contrato de arrendamento caso este tenha mencionado algum limite a obras, e mesmo com
verba disponível, a obra pode ser chumbada pelo proprietário do imóvel. Quanto ao consumo de
substâncias ilícitas, houve uma reunião no auditório onde se realiza a Assembleia de Freguesia
com um conjunto de entidades incluindo moradores onde se debateu o assunto e se concluiu
que será necessário criar uma rede mais alargada para resolver ou diminuir ao máximo este
problema. A reunião inicial foi exploratória tendo servido para levantar necessidades e criar
sinergias estando prevista uma segunda reunião, mas o número de participantes ultrapassa as
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duas dezenas o que complica um pouco a escolha de uma data que será certamente em janeiro
onde se vai criar um conjunto de medidas para promover os objetivos comuns. Fernando
Braamcamp afirma que foi um dos críticos da obra quando esta teve início e felizmente as suas
ideias foram ouvidas como críticas construtivas que eram e serviram para emendar algumas
situações, tanto na programação da obra como na forma de execução que não parecia estar
organizada. Ficou por resolver o problema do estacionamento nomeadamente o pedido de
alteração do local do Abrigo da Carris e consequente paragem de autocarros entre a Pastelaria
Mexicana e a Avenida de Paris, onde os lugares são sensivelmente os mesmos lugares,
dependerá dos lugares para táxis ou cargas e descargas. A Paragem em frente ao McDonald’s
poderia ser deslocada para perto da florista, sabendo o Presidente que uma paragem de
autocarros ocupa seis lugares, levantou a questão em projeto e obra tendo falado com o Sr.
Vereador Miguel Gaspar que visitou a obra a pedido do Fernando Braamcamp onde foram
apresentadas outras soluções como a paragem ser em frente ao Novo Banco, as motas iriam
para a frente e a paragem ficaria num local mais largo, sempre na Avenida de Roma ficando a
Praça de Londres para os carros. Após o que, o Sr. Vereador entrou em contacto com o
Presidente de Junta, e informou que a decisão estava tomada, ficaria na Praça de Londres, ao
contrário das sugestões de Freguesia do Areeiro. Esta solução vai retirar dez a doze lugares,
temos ainda que pensar nas motas e bicicletas partilhadas, mas o Sr. Vereador tem o poder de
decisão e foi o que fez, decidiu, em sua opinião, contra e em oposição aos interesses de quem
precisa de estacionar naquele local.--------------------------------------------------------------------------------O membro João Pinheiro (CDU) tomou a palavra de seguida por indicação do Sr. Presidente
da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, e iniciou a leitura do documento que inicialmente
apresentou como recomendação, mas como questão ao executivo questionando o órgão
executivo sobre as ações e resultados que este pode relatar no que concerne à melhoria da
qualidade de vida no Bairro Portugal Novo, sendo então o documento distribuído a todos os
elementos da Assembleia, tendo o voto de pesar sido aprovado anteriormente, passou à
saudação ao Ginásio do Alto do Pina pelo seu centésimo oitavo aniversário sendo esta extensiva
a todos os que mantêm o ginásio vivo, e o espírito de união que caracteriza o movimento
associativo de cariz popular, e por fim apresenta uma recomendação nos sentido de responder
ao problema do aumento da criminalidade na Freguesia do Areeiro, sabendo que há uma
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manifesta falta de meios na Esquadra das Olaias que serve as Freguesias do Areeiro e do Beato,
recomenda que o Ministério da Administração Interna seja alertado para este problema para que
sejam implementadas medidas concretas, como o aumento de efetivos e de meios que
melhorem as condições de trabalho nesta esquadra, considerando ainda que será necessário que
a Junta de Freguesia do Areeiro promova um encontro com a Esquadra das Olaias e apresente
um ponto de situação à Assembleia de Freguesia ficando assim elencadas as fragilidades.----------O membro Pedro Folgado (PSD) pediu a palavra para comentar os documentos iniciando por
concordar com a situação na Passadeira da Avenida Padre Manoel da Nóbrega, o piso,
principalmente quando molhado, é muito complicado, pelo menos para quem anda de duas
rodas, sobre o documento número onze sobre uma sociedade sem barreiras e exclusões o PSD
revê-se completamente no que está exposto, considerando a proposta do CDS sobre o segundo
ponto pertinente, acreditando no bom senso de apenas atribuir valores a quem tem carências
financeiras e, em relação ao ponto seis, é evidente que é essencial, para a ação chegar a bom
porto, o apoio e dedicação da CML. Por último o Grupo político do PSD é solidário com o PCP no
que toca à preocupação com segurança da Freguesia do Areeiro e sobre as carências que os
homens e mulheres que trabalham na esquadras da Olaias atravessam no seu cotidiano, mas é
necessário ter atenção ao ponto dois, onde se propõem implementação de medidas, é
imperativo saber a quem vamos propor que as medidas sejam implementadas, havendo ainda
uma afirmação taxativa que diz que há uma cada vez maior onda de assaltos que se tem
verificado na Freguesia, mas não são apresentado dados a comprovem esta afirmação. O
membro Pedro Folgado consultou o Relatório Anual de Segurança Interna e as estatísticas mais
recentes do INE e do PORDATA e nenhuma delas confirma esta afirmação, por isso gostaria de
saber a fonte do PCP onde recolheu a informação e encontrou dados para fazer tal afirmação,
continuando ainda assim a sentir este documento como da máxima importância ficando apenas
a sugestão para estas correções. Havendo ainda a necessidade de recordar que esta Freguesia
tem prestado apoio logístico, sempre que possível, à Esquadra das Olaias.
O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia questionou o Sr. Presidente de Junta se este
queria responder de seguida ou no final de todas as intervenções tendo este solicitado para
comentar a intervenção do vogal Pedro Folgado.----------------------------------------------------------------
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O Sr. Presidente de Junta de Freguesia do Areeiro questionou o Comando da Esquadra das
Olaias sobre os dados da criminalidade na Freguesia, com base no número de participações e
ocorrências no geral e mesmo durante a reunião sobre o tráfico e consumo de estupefacientes
na Freguesia e foi informado que não existiam dados a indicar um aumento da criminalidade. A
Freguesia tem sempre apoiado a Esquadra das Olaias, por exemplo a impressão de documentos
é efetuada na Junta de Freguesia, com custos suportados pela junta em equipamentos próprios
ou em fornecedor externo, a Junta apoiou ainda na reparação do balneário e na instalação do
sistema de aquecimento de águas, tendo tudo sido anteriormente autorizado pelo comando e
nem sempre aceitam a ajuda, mas sempre que possível a Junta a avança com o apoio.--------------Duarte Alcântara, Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu a intervenção do Sr.
Presidente de Junta e sucintamente informou o próximo orador que o seu grupo político teria
ainda quatro minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------O membro Henrique Ribeiro (PS) cumprimentou os presentes e concordou que a passadeira
na Avenida Padre Manoel da Nóbrega é realmente um problema que, estando em vias de
resolução, deve ser acompanhado de perto porque a demora na sua resolução aumenta a
probabilidade e acidentes no local. Há realmente zonas da freguesia que carecem de maior
atenção e de medidas para diminuir o risco de acidentes, por exemplo na Avenida João XXI,
principalmente ao fim da tarde, durante o pôr-do-sol que faz com uma intensidade de luz
dificulte a visibilidade. Haverá uma necessidade de acalmia de tráfego em vários pontos da
Freguesia que se tem transformado numa via de escoamento, sendo o departamento de
mobilidade da CML incapaz de resolver o assunto, mencionando que já conhece este
departamento desde 2007 e situações com a relata pelo Sr. Presidente de Junta são infelizmente
naturais e as pequenas intervenções que teriam resultados práticos não serão feitas, ficará tudo
na mesma, porque não há um pensamento estratégico e desde a altura do saudoso Eng.º Nuno
Krus Abecasis que pouco ou nada foi apresentado pelo citado departamento da CML.---------------Sobre a recomendação da Esquadra das Olaias sente que o documento do PCP sem o símbolo
partidário poderia ser atribuída a uma qualquer organização securitária com um discurso
populista que fala na “cada vez maior onda de assaltos” sem fundamentar os dados que
possivelmente tem como base as redes sociais ou de amigos, e põem em causa toda a proposta e
as propostas não mencionam a quem devem ser feitas. Sobre o pedido de encontros da Junta de
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Freguesia, Henrique Ribeiro acredita que até alguém menos atento sabe que os encontros são
constantes, aliás de forma insuspeita pode afirmar que já viu o Sr. Presidente de Junta no terreno
com Agentes da Polícia, rematando que o documento é um tiro ao lado e parece não ter sido
pensado e assim é impossível rever-se no mesmo.--------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia relatou o tempo da intervenção e
mencionou o tempo que ficaria disponível para a bancada tendo passado a palavra ao órgão
executivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro agradeceu a intervenção do vogal
Henrique Ribeiro sobre a matéria e aproveitou a acrescentar que propôs a elevação da
passadeira da Avenida João XXI, ou seja a passadeira ficar na altura do passeio, no entendimento
de Fernando Braamcamp deve ser o automóvel a vencer a inclinação e não o peão que deverá
andar sempre à mesma cota, ao mesmo nível, fez a mesma proposta na Avenida Manuel da Maia
e tem feito estas propostas à CML, mas tem dificuldade em ser ouvido e que os assuntos sejam
resolvidos e, quanto à saída do túnel no Jardim Fernando Pessa, a Junta já aceitou custear a obra,
mas mesmo assim aguarda autorização para unir os passeios como na Rua Abade Faria. Ou seja,
a Junta aceitou fazer todo o processo, mas está há mais de um ano à espera de autorização e
tem insistido bastante. Aproveitou a intervenção para informar que a Avenida Manuel da Maia,
no sentido descendente, passará a contar com apenas uma via e podemos imaginar como será às
seis da tarde, o que terá resultados a montante na Avenida Duque de Ávila e nas outras ruas do
alto da Alameda.-----------------------------------------------------------------------------------------------O membro João Pinheiro (CDU) começou por recusar a ideia da CDU não se interessar pela
segurança da população e das condições de trabalho dos profissionais de segurança, passando
assim a considerar as propostas de construção de um documento mais abrangente, aceitando a
alteração do critério quantitativo mencionado nos crimes, e passando assim o texto e mencionar
“têm muita dificuldade em dar resposta ao significativo número de crimes relatados pelos
habitantes da freguesia” sem relatar a cada vez maior onda de assaltos na Freguesia. Em relação
ao ponto dois, sobre a quem propor, é ao Ministério da Administração Interna, a quem ser
enviada a moção, dando assim conhecimento da necessidade de tomar medidas. No ponto três
não há nenhuma acusação ao executivo por não estar a reunir com a Esquadra das Olaias, aliás o
executivo já comunicou à Assembleia que o fazia, o objetivo será que o executivo faça uma lista
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dos assuntos abordados, as várias dificuldades sentidas, e encaminhe essa informação à
Assembleia para partilhar o conhecimento.----------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara pediu à CDU que enviasse
um novo documento já corrigido e preparado para ser publicado online, passando de seguida a
dar palavra a Ofélia Janeiro, informando que a bancada dispõe de dois minutos.----------------------A membro Ofélia Janeiro (PS) iniciou a sua intervenção explicando que compreende as
intervenções da bancada do PSD e do CDS e propôs uma alteração ao documento apresentado
pela bancada do PS, fazendo uma nova redação do ponto 2, sobre a eliminação de barreiras
arquitetónicas, passando então a figurar um valor no Orçamento Anual que cabimentasse este
tipo de intervenções, mencionando “cuja a avaliação da situação financeira o justifique”, ou algo
semelhante espelhando as propostas apresentadas pelas restantes bancadas. Relativamente à
Esquadra das Olaias e no seguimento do membro Pedro Folgado, onde menciona o apoio
prestado pelo executivo da Junta, Ofélia Janeiro, questionou a situação do carro elétrico para
esta esquadra.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Mesa, na pessoa do seu Presidente, Duarte Alcântara, informou o Grupo do PS que teria
de fazer chegar o documento com as alterações apresentadas para a redação final ser publicitada
no site, permitindo de seguida que o Sr. Presidente de Junta respondesse às questões
apresentadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro agradeceu e passou a responder à
questão final da Bancada do Partido Socialista, informando que o processo do veículo para a
Esquadra das Olaias estava a decorrer, mas ainda aguardava uma resposta do Comando da PSP,
para onde o Chefe da Esquadra encaminhava todas a comunicações sobre este assunto. A Junta
de Freguesia já se informou sobre o tipo de carro a adquirir e fez uma consulta ao mercado
automóvel, para um veículo semelhante ao oferecido pela Freguesia de Alvalade, sendo um
automóvel pequeno, um citadino, onde deverá constar que foi oferecido pela Freguesia do
Areeiro para tentar limitar o veiculo à área da Freguesia e a não atribuição a outra Esquadra, mas
a PSP continua sem responder e não tem previsão para a resposta, a Junta de Freguesia continua
a reforçar a questão junto da PSP pelos canais disponíveis para não cair em esquecimento.--------O membro Jorge Oliveira pediu a palavra tendo o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia
passado a mesa ao membro da Bancada do CDS.----------------------------------------------------------------15
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O membro Jorge Oliveira (CDS) retomou o assunto da passadeira na Avenida Padre Manoel
da Nóbrega e sobre a possível solução técnica de elevação da passadeira, mesmo sem andar de
mota o membro passou a dizer o que os seus amigos do mesmo que o fazem afirmam que esta
solução é muito perigosa, recordando que naquela área há três lojas de motociclos.-----------------Surgiu algum ruído na sala e o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia apelou aos presentes
para não manterem o diálogo direto, para que todas as intervenções ficassem em ata, passando
de seguida a permitir a intervenção de Pedro Folgado do PSD.----------------------------------------------O membro Pedro Folgado (PSD) começou por dizer que seria breve na sua intervenção, para
a Bancada do PSD a proposta do CDU para alteração do Documento sobre a Segurança na
Freguesia do Areeiro era manifestamente insuficiente, porque não altera o cenário venezuelano
que apresenta para a Freguesia do Areeiro e mesmo alterando um parágrafo este é seguido da
mesma informação sugerindo que tem existido um agravamento da criminalidade, portante há
pelo menos dois parágrafos que carecem de alguma atenção e de uma revisão um pouco mais
profunda. Sobre o ponto três também deveria ser no sentido de solicitar à Junta de Freguesia um
ponto de situação sobre os encontros promovidos até ao momento, mas não será tão grave
como a falta de rigor necessária para um documento a apresentado em Assembleia de Freguesia.
Tendo todo o gosto em se associar em nome do PSD e até mesmo pessoal a esta recomendação,
mas os erros graves da mesma fazem com que seja impossível; incorreções graves, e caso seja
aprovada no termos em que é proposta pode entregar um péssimo sinal à população,
promovendo a alarmismo, com base em informação não confirmada que poderá não ser a
realidade, ou mesmo informações erradas. Sendo um facto e não uma apreciação; aliás os dados
estatísticos disponíveis apresentam o resultado oposto às afirmações da recomendação da
Bancada da CDU, estando a Bancada do PSD disponível para colaborar na criação de um
documento revisto e com a informação correta para assim ser proposto à aprovação da
Assembleia de Freguesia, mas como está, errada nas suas bases elementares, declara que na sua
perspetiva não faria sentido ser apresentada.-------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção registados pela Mesa, o Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia, respondendo ao pedido do Sr. Presidente de Junta, passou a palavra
ao mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Sr. Presidente de Junta de freguesia, respondeu diretamente ao membro Jorge Oliveira
(CDS), sobre a elevação de passadeiras e o seu possível efeito para as motas, para Fernando
Braamcamp o mais importante será proteger o peão, nomeadamente as crianças que atravessam
a estrada na passadeira, no seu caminho natural visto que há uma escola na área, mesmo ao
lado, acreditando que se o Código da Estrada for respeitado, nomeadamente o limite de
velocidade, nenhuma mota terá certamente problemas, mas é uma opção com o objetivo
primeiro de proteger o peão, o problema dos veículos que não abrandam será dos proprietários
dos veículos, no caso das motas o excesso de velocidade poderá eventualmente provocar uma
“cambalhota” com resultados na integridade física dos ocupantes, carros podem danificar a
suspensão ou qualquer outro componente mecânico da viatura, mas a prioridade será sempre a
segurança do peão.---------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia informou a sala que o tempo deste pondo estava
esgotado, os sessenta minutos, sendo agora dez horas e vinte e três minutos. Pedido a todos os
membros a máxima atenção para, após a discussão, proceder à votação consecutiva de todos os
documentos aceites pela mesa e apresentados à Assembleia, começando pelo documento
número quatro, estando os anteriores ou preteridos ou votados devido a serem solenes, tendo
de seguida dado inicio à votação:
O documento n.º 4, Voto de Saudação Ao Ginásio do Alto do Pina pelo centésimo oitavo
aniversário (CDU), foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------O

documento

n.º

5,

Recomendação

sobre

a

Esquadra

das

Olaias

(CDU)

teve

um voto a favor da CDU, três abstenções do CDS e uma do Independente e com votos contra da
bancada do PS e do PSD, tendo sido reprovada por maioria.-------------------------------------------------O documento n.º 6, Recomendação – Passadeira na Avenida Padre Manoel Nóbrega (CDS) foi
aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------O documento n.º 7, Recomendação – Tráfego e consumo de droga na zona do Bairro das Olaias
(CDS) foi aprovado pela maioria com a abstenção da Bancada do PS.--------------------------------------O documento n.º 8, Recomendação - O estacionamento e as obras na Praça de Londres (CDS) foi
aprovado pela maioria com a Abstenção da Bancada do PS.-------------------------------------------------No documento n.º 11, Proposta – Para uma Sociedade sem barreiras e sem exclusões (PS)
O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia referiu que não haveria necessidade de votar este
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documento por pontos, devido à alteração do ponto número dois, que terá uma nova redação,
sendo o documento final enviado pela Bancada proponente no dia seguinte à Assembleia, para
ser publicado no site permitindo assim a consulta do público. Tendo em atenção a reformulação
que irá no sentido de balizar este tipo de apoio a fregueses com carência financeira, conforme
proposto pelo grupo político do CDS-PP e que o grupo político do PSD concordou, tendo de
seguida colocado o documento à votação na generalidade., tendo este sido aprovado por
unanimidade.--------------------------------------------------O documento n.º 12, Voto de Louvor – Pelo centésimo oitavo Aniversário do Ginásio do Alto do
Pina (PS) foi provado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------Às dez horas e vinte e oito minutos o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte
Alcântara, deu início ao primeiro ponto da Ordem dos Trabalhos, Informação escrita do Sr.
Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro sobre a atividade da Junta de Freguesia, encetando
a análise do documento explanativo da atividade da Junta de Freguesia, tento o Sr. Presidente da
Junta Freguesia prescindido do uso da palavra para a apresentação da Informação Escrita do
trimestre, depois de informar que cada grupo político teria direito a dez minutos e o órgão
executivo a trinta minutos, o debate passou para os grupos políticos, tendo tomado a palavra
Ofélia Janeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------A membro Ofélia Janeiro (PS) começou por referir que o documento era muito descritivo e
muito pormenorizado em algumas áreas e noutras faltar informação da máxima relevância, que
obviamente seria alvo de esclarecimento pelo órgão executivo, mas pediu que de futuro a
documento fosse mais coerente. Na análise concreta da informação disponível solicitou que mais
informações sobre a futura creche: qual a capacidade, e as datas de todo o processo até à
entrada em funcionamento. Na página quatro, a informação sobre a obra do Metro na Praça Sá
Carneiro, são referidos detalhes, mas os prazos previstos não são plasmados nem publicitados
para conhecimento da Assembleia; bem como os números da iniciativa, muito querida ao grupo
do PS, “Bebé Areeiro”, com pelo menos alguns detalhes, por exemplo se os bens entregues são
os mesmos, se há mais produtos e parceiros e o número de bebés abrangidos. Em relação à
entrega de kits com material escolar, Ofélia Janeiro só verifica uma EB1 contemplada com esta
oferta. Não há informação sobre o número total de crianças que frequenta o primeiro ciclo no
Areeiro, nem quantos kits foram entregues. Falta ainda informação sobre o conteúdo das
18

Assembleia de Freguesia do Areeiro
reuniões com as escolas, quais as parcerias e em que medida trazem benefícios à comunidade
escolar. Em relação Centro de Desenvolvimento Comunitário, visto que o prazo de três anos está
a terminar, questionou se já havia previsão para a renovação do protocolo com a CML. Felicitou a
manutenção da candidatura da Freguesia do Areeiro a “Eco-Freguesia”. Quanto à migração da
aplicação Mais Areeiro para um novo alojamento, com uma poupança de vinte e nove euros mais
IVA, faltava informar qual o tempo médio de resposta e quantas ocorrências são registadas.
Ainda no núcleo de modernização administrativa, são referidas as reuniões com a Fresoft para
desenvolvimento do balcão virtual, faltava no entanto mencionar o objetivo do referido balcão,
as licenças informáticas e parque informático, se a resolução do Conselho de Ministros sobre a
utilização de software aberto (open source), desenvolvidas pelo Estado, foi considerada. Como já
tinha referido anteriormente a osteopatia não é um tratamento, é uma terapia alternativa que
para o Grupo do PS não devia ser apoiada pela Junta de Freguesia.----------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia contabilizou os sete minutos e vinte e oito
segundos utilizados pelo Partido Socialista e passou a palavra ao Executivo para os respetivos
esclarecimentos, dando assim início a um tempo total de trinta minutos.--------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro começou por explicar que cada vogal era
responsável pela sua parte da Informação Escrita, havendo formas diferentes de comunicar
dentro do mesmo documento, sendo possível que os pelouros da responsabilidade direta do
Presidente de Junta fossem menos explicativos. Começando assim por falar das obras da
Rotunda Sá Carneiro, as mesmas têm a conclusão prevista para março ou abril de 2020,
dependendo das condições climatéricas, sendo o resto da reunião muito técnica sem interesse
para o documento, como por exemplo a localização do elevador devido à galeria do Metro, e
outros pormenores de ordem técnica que os responsáveis da obra tiveram a amabilidade de
mencionar. A Junta de Freguesia fez um pedido à CML para não cortar a placa central, mas
infelizmente não foi aceite.--------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao Jardim de Infância, este tem uma capacidade de cem crianças, mas haverá ainda a
creche na Avenida de António José de Almeida, onde era o J.I. podendo estas crianças transitar
para a nova creche do Arquivo Municipal do Arco do Cego. Haverá assim uma oferta com
continuidade para o mesmo número de crianças.----------------------------------------------------------------
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Sobre os bens do cabaz oferecido aos bebés do areeiro, houve um aumento após uma sugestão
do Partido Socialista, e será enviado por e-mail a lista de bens atualizada. Foram entregues 420
kits nas escolas, um kit básico com lápis de cor, canetas e cadernos, mas a vogal Patrícia Brito
Leitão poderá aprofundar o assunto ao responder aos outros pontos.------------------------------------A Vogal Patrícia Brito Leitão começou por concluir a informação sobre os kits escolares que
foram entregues a todos os alunos e só foram entregues numa escola porque apenas há uma
escola com primeiro ciclo na Freguesia. Todos os anos a reuniões com as escolas para analisar as
necessidades e atividades que são sempre, após discutidas e estudadas, apresentadas no plano
de atividades aprovado em Assembleia de Freguesia, sendo depois mencionadas nas
intervenções escritas sem tanto detalhe porque foram previamente explicadas no PPA, em
primeiro lugar as atividades extra curriculares que a Junta financia a cada uma das escolas da
Freguesia, o Agrupamento Dona Filipa de Lencastre com quatro escolas, a EB23 Luís de Camões,
são essas iniciativas que são mencionadas na informação escrita. Sobre o Contrato de Delegação
de Competências do Centro de Desenvolvimento Comunitário, a ideia original da Freguesia do
Areeiro tem dado frutos e a CML acredita no projeto a Junta por isso aguarda o CDC, se tudo
correr como desejado, será apresentado à Assembleia em abril.-------------------------------------------O Vogal Rudolfo de Castro Pimenta pediu a palavra para responder aos pontos dos seus
pelouros começando por informar a Assembleia da vontade da Freguesia em continuar como
“Eco-Freguesia”, estando já em concurso uma recandidatura, sobre a aplicação Areeiro Mais,
esta será alvo de uma intervenção de fundo, o Balcão Virtual serve para disponibilizar aos
Fregueses mais um canal de acesso à Junta de Freguesia e assim poder fazer as suas solicitações
online, na medida do possível, como já acontece nas inscrições nas atividades, estando a
terminar a questão do licenciamento que estará também disponível para o comerciantes e até
para o licenciamento de canídeos sendo estes os módulos programados para o Balcão Virtual,
que tiveram algum atraso devido a alterações na legislação, as inscrições, o licenciamento e as
licenças de canídeos. As licenças de software plasmadas no documento são do Microsoft Office,
porque não havia segurança plena nos programas em open source, estando alguns em fase beta,
de testes, havendo ainda uma necessidade de dar formação a todos os funcionários da Junta de
Freguesia que já conhecem e estão habituados ao programa escolhido que será logicamente alvo
de atualizações mas verá o investimento diluído por vários anos e durante este período será
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sempre analisada a opção de outros programas em open source que caso sejam estáveis
poderão ser escolhidos.---------------------------------------------------------------------------------------O membro Luís Moreira (Independente) pediu a palavra, para um pedido de esclarecimento,
informando o executivo que o LibreOffice tem uma versão BETA recente, mas existem versões estáveis
há vários anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia não encontrou nenhuma interrogação neste
pedido de esclarecimento e passou a palavra de volta ao Executivo que voltou a explicar, na
pessoa do Vogal Rudolfo de Castro Pimenta, que a versão grátis disponível era mais antiga e
obrigava a uma formação do pessoal com custos na produtividade e eficácia dos serviços.---------De seguida o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao membro do
PCP, João Manso Pinheiro.---------------------------------------------------------------------------------------------O membro João Manso Pinheiro (CDU) começou para repudiar veementemente a atribuição
de tempo a este ponto da ordem dos trabalhos, considerando que o tempo deveria ser ilimitado
para assim poder questionar o órgão executivo sobre os meses que refletem este período da
informação escrita, sentindo que o limite de tempo limita a possibilidade de esclarecimentos
sobre o que se fez nos últimos três meses. Passando a colocar um conjunto de questões sobre o
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Na página quatro sobre a reunião com Miguel Gaspar, questionou se a proposta teve
acolhimento por parte do executivo da Junta de Freguesia, qual a reação da Junta de Freguesia e
perceber o que significa a nova tarifa castanha: se é um aumento no valor ou outra regra
exclusiva para moradores. Pediu ainda mais detalhes sobre a reunião com a Pastoral dos Ciganos
e se os pedidos são da responsabilidade ou ultrapassam a ação da Freguesia, se a Junta procedeu
à limpeza. Na página doze inquiriu quantas pessoas estavam inscritas nas aulas de cerâmica e de
pintura e se as aulas são exclusivas para fregueses do Areeiro ou se têm pessoas de fora da
Freguesia, do Alto do Pina e do Alto de São João. Perguntou ainda se o Areeiro em férias de Natal
é gratuito e qual é o número esperado de crianças, na página treze, sabendo que já perguntou
anteriormente sobre o assunto como não se recorda da resposta voltou a inquirir o executivo
sobre a ausência de inscritos no Centro de Inclusão Digital. Sobre a reunião de trabalho do Grupo
de Trabalho mais Comunidades questionou quais as conclusões. Na página quinze sobre o Espaço
Jovem perguntou se o espaço tinha capacidade para albergar muitos mais jovens e as iniciativas
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da Junta para dinamizar o espaço junto dos jovens da Freguesia. Na página dezassete sobre o
cinema ao ar livre João Manso Pinheiro questiona qual o custo da organização do cinema ao ar
livre e porque razão a Junta não faz a aquisição de bens para colmatar esta necessidade de forma
permanente podendo promover esta atividade fora dos períodos de verão. Indagou quais as
conclusões do corpo de voluntários para os animais da Freguesia do Areeiro, e um ponto de
situação do mesmo, e se tem falta de meios. Na página dezanove perguntou e tentou perceber
como funciona o pombal contracetivo e a sua localização. Na página vinte e dois, sobre a
modernização administrativa, pretende saber quais são os serviços obsoletos e saber os dados
analíticos da app do Areeiro. Pede que a informação seja enviada por e-mail. Finalmente na
página vinte e quatro, a palavra certa é sexo e não género, sendo o sexo uma característica física
e o género uma identidade sexual.----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente de Assembleia de Freguesia mencionou que o membro estava longe de
alcançar o tempo limite estimado para a sua intervenção, tendo apenas consumido quatro
minutos e quarenta segundos, e referiu que estes tempos seriam sempre flexíveis caso se
justificasse na base da boa fé, passando a palavra a Jorge Oliveira, mas o executivo pediu para
responder antes da próxima intervenção.------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente de Junta de Freguesia começou por falar sobre a proposta da EMEL sobre
as zonas tarifadas, alterando algumas cores entre as zonas existentes e criando uma de valor
superior que será castanha, foram debatidos vários assuntos e feitas diferentes propostas, mas
ainda haverá alterações a nível da cidade toda, por sectores, após esta primeira conversa ainda
será proposto à CML e depois debatido na Assembleia Municipal, este ponto na informação
escrita serve apenas para alertar que estão em estudo alterações sendo que a Junta vê com bons
olhos alguns zonas ficarem encarnadas para aumentar o número de lugares disponíveis para os
moradores. Nas aulas de cerâmica, na casa da cultura, são cerca de vinte, vinte e duas pessoas,
mas o Sr. Presidente delegou a resposta à vogal responsável por esta área, Patrícia Brito Leitão.-A Vogal Patrícia Leitão informou que há uma turma de cerâmica e duas de pintura, tendo
cada turma quinze vagas que estão todas ocupadas, quinze na cerâmica e trinta na pintura,
sendo tendencialmente para os residentes na Freguesia. Devido à proximidade com outras
Freguesias, à semelhança do que acontece com a Universidade Sénior alguns gostam de trazer
amigos e por esse motivo, foram abertas exceções. Nestes casos as aulas deixam de ser gratuitas,
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sendo esta a melhor forma das pessoas levarem amigos que vivem muitas vezes no prédio ao
lado, mas já noutra Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Areeiro em Férias de Natal, tem capacidade para vinte e cinco crianças,
estando programada uma obra de ampliação que poderá triplicar a capacidade e está
mencionada no Plano de Atividades.--------------------------------------------------------------------------------A reunião mensal com os parceiros do Bairro Portugal Novo é um grupo para resolução de
problemas diários do Bairro. Os problemas de fundo do Bairro estão na competência da
Secretaria de Estado, do IRHU e da CML. Nestas reuniões são analisadas situações pontuais de
intervenção rápida entre todos os parceiros, nomeadamente os representantes dos moradores,
atualmente como associação de moradores. São feitos levantamentos para sugerir à CML uma
sinalização vertical, colocação de passadeiras, problemas mais pequenos que podem ser
resolvidos e fazer a diferença até existir uma intervenção de fundo no Bairro a qual é necessária
para além das competências da Junta de Freguesia. O espaço jovem tem a particularidade de
fazer vários horários e assim conseguir alcançar mais jovens, mas após a já citada obra a
capacidade também será aumentada. O Centro fica perto do Liceu Filipa D. Filipa de Lencastre,
por isso a divulgação é bastante efetiva havendo flyers, e no caso da EB23 Luís de Camões a
Junta providencia transporte para as crianças. O valor do cinema ao ar livre para seis filmes foi de
dois mil quinhentos e quinze euros e dez cêntimos, ficando assim um valor inferior à pareceria
com a CinePop, menos de um terço. A vogal considera possível devido a esta margem,
equacionar o aumento de sessões.-------------------------------------------------------------------------O Vogal Rudolfo Castro Pimenta informou com o corpo de voluntários para os animais da
Junta de Freguesia do Areeiro tem vindo a aumentar de forma significativa em resposta ao apelo
na Junta de Freguesia para aumentar e captar novos elementos, sendo estes recebidos com
todos os recursos e meios necessários para a sua atividade, e tendo existido um investimento em
equipamento para a captura dos animais e a devolução dos mesmos já esterilizados ao seu
habitat e sempre que necessário contam com o apoio dos funcionários da Junta de Freguesia.----O pombal contracetivo será na zona da Sarmento Beires, próximo das hortas comunitárias uma
zona onde há bandos de pombos, responde às melhores opiniões por parte dos técnicos desta
matéria, seguindo as mais recentes indicações da PiCAS (Pigeon Control Advisory Service), longe
da malha urbana, ficando em zonas verdes ou parques, aumentando o bem-estar das aves e
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reduzindo o possível impacto da presença dos mesmos no espaço público. Sobre os serviços
obsoletos, são o resultado da migração de alguns serviços para plataformas mais modernas já
com todos os serviços necessários.--------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia informou o Executivo que este tinha esgotado
o seu tempo na totalidade, mas seria aberta a exceção, visto que ainda só tinham respondido a
duas bancadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Jorge Oliveira (CDS) começa por mostrar alguma curiosidade no Programa
RADAR e em saber os números concretos deste programa e os critérios que controlam o mesmo,
avisando que no site da Junta de Freguesia ainda esta me fase piloto. Na página quatro, a
Avenida de Roma passa a Zona Vermelha e é possível que isto seja mais um travão para o
comércio local, querendo por isso o CDS saber qual foi o critério e informa a Assembleia que a
informação sobre as novas zonas castanhas está disponível através de pesquisa na Internet.------Na Página seis verifica que os baloiços da Alameda ainda estão degradados há mais de seis meses
e o grupo político pretende saber quando terminará a requalificação do parque. O vandalismo
nos sinais verticais e nas regas automáticas e de grafitis são mencionados nas reuniões de
Freguesia e o membro pretende saber se são situações recorrentes ou pontuais.---------------------A deservagem sem químicos tem sido feita com duas ou três pessoas, sendo pouco eficiente e
muito lenta e será necessário informar a Assembleia dos custos desta opção e se esta é uma das
razões do Mapa de Pessoal ter sofrido um acréscimo e quais as opções químicas possíveis em
detrimento do corte mecânico.--------------------------------------------------------------------------------O Programa “Olá Bom dia!” é bastante importante para as pessoas em situação de isolamento
social, mas poderá fazer sentido entre os dados deste programa e o Programa RADAR.-------------Na página nove são mencionados programas de apoio alimentar e de apoio a pessoas mais
carenciadas aparentemente em sobreposição com o programa de apoio alimentar da Junta de
Freguesia, qual é a diferença entre estes dois programas.----------------------------------------------------Também na página nove, há referência do programa operacional a pessoas mais carenciadas,
aparentemente com sobreposição com o programa de apoio elementar, não sendo especificada
a diferença.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na página dez é de louvar que a Junta se junte à luta de prevenção da violência doméstica.---------
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Na página onze, a comissão social já vai na segunda reunião e o membro manifestou o desejo de
saber quais as principais conclusões e preocupações dos parceiros desta comissão.------------------Nas páginas doze e seguintes é mencionado o centro de desenvolvimento comunitário, tudo
indica que estará a crescer em número de participantes.-----------------------------------------------------Na página dezasseis “Reunião Domus Areeiro - Residência Sénior” é referida uma parceria com
esta entidade privada, com utilização de meios da Junta que deveria ser um verdadeiro protocolo
e sendo um protocolo terá de ser aprovado em Assembleia de Freguesia.-------------------------------Na página dezassete há uma referência a um DPO que para o membro Jorge Oliveira é uma coisa
misteriosa, e mesmo depois de satisfazer a sua curiosidade na Internet acredita que a sigla devia
ser primeiramente comunicada por extenso para informar quem lê.--------------------------------------Na página dezoito a campanha de esterilização de animais de rua não menciona o número de
animais esterilizados e libertados.-----------------------------------------------------------------------------------Na página vinte o torneio de futebol comunitário com os sem abrigo, por isso gostaria de saber
quais os programas para sem abrigos da Junta e, nos programas regulares de censos dos sem
abrigo, quantos estão registados e que ocupem grande parte do seu tempo na Freguesia, porque
não se pode dizer que moram na Freguesia.----------------------------------------------------------------------Na Página vinte quatro ao interpretar os quadros, para quem sabe interpretar e sabe ler os
dados, salienta que parece ser melhor ter a primeira classe do que estudar, sublinhando que é
preciso mais cuidado ao apresentar os dados ou fica um pouco esquisito. Há uma poupança de
vinte e nove euros mais IVA na página vinte e dois, mas para uma Junta que gere quatro milhões
e meio de euros, fica a dúvida se é por minuto ou por mês, não está percetível.-----------------------Tendo ultrapassado os dez minutos iniciais, previamente acordados, o grupo político do CDS
pede que a palavra passe para outro membro da bancada.--------------------------------------------------O membro Júlio Reis (CDS) agradeceu ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e
prometeu ser célere na sua intervenção, confrontando o executivo com a ausência de resposta à
questão de João Pinheiro sobre o número de zero participantes em Inclusão Digital sendo essa
também um preocupação do CDS.-----------------------------------------------------------------------------------Na página nove, estava referido que a CPCJ Lisboa Centro e a Junta de Freguesia do Areeiro
procedeu a um acompanhamento articulado, mas não apresenta qualquer dado, nomeadamente
o número de casos, e se em comparação com o período homólogo há um aumento ou uma
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diminuição de casos. O membro reforçou ainda a intervenção do seu companheiro de bancada,
sobre a celebração de protocolos ou outros regimes de cooperação e da necessidade legal dos
mesmos passarem pelo órgão deliberativo que é a Assembleia de Freguesia, cumprindo o
regimento da Assembleia e regime jurídico das autarquias locais. Sendo que na informação
escrita em análise encontrou pelo menos três exemplos de protocolos não apresentados e
consequentemente não aprovados em Assembleia de Freguesia.-------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu a intervenção informando assim
que o tinham sido utilizados treze minutos e 43 segundos, passando de imediato a palavra ao
órgão executivo.------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente de Junta de Freguesia começou por informar que estava a ultimar o projeto
do Parque infantil da Alameda, que veio da CML que foi alvo de melhoramentos,
designadamente um piso novo, substituindo a gravilha, que será pioneiro na cidade de Lisboa e
talvez seja mesmo a primeira vez que é aplicado em Portugal, e essa alteração está a ser
finalizada e será lançado o procedimento no inicio do próximo ano (2020). A Junta não tem
controlo sobre o vandalismo à sinalização vertical da Freguesia, havendo casos, como o espelho
ao chegar à Avenida Almirante Reis no prédio mais recolhido, para facilitar a visibilidade para
quem sai da garagem e tem logo o passeio, sendo impossível ver o trânsito sem estar com o
veículo na faixa de rodagem, infelizmente a parte espelhada foi furtada, ficando apenas a
armação plástica, nos sistemas de rega as caixas têm cadeados, que caso não seja colocado a
responsabilidade é da empresa que faz a manutenção, mas mesmo com cadeado este é
arrombado para fins de furto.----------------------------------------------------------------------------------------Sobre a deservagem, a Freguesia do Areeiro apoiou a onda de consciência ecológica que
reivindicava a não utilização do glifosato, mas os resultados eram mais eficazes com custos
inferiores, por exemplo a Avenida Guerra Junqueiro necessitava de um trabalhador que em
aproximadamente duas horas aplicava o produto, hoje uma manhã inteira de trabalho não chega
para fazer um passeio, ou seja um dos lados, sendo necessários três trabalhadores, havendo
ainda algumas reclamações por partes dos proprietários dos veículos devido aos danos nas
viaturas, e infelizmente são mais do que podemos muitas vezes pensar, mesmo com três
trabalhadores e um protetor para evitar estas situações, mesmo assim acerta nos vidros. A
deservagem por fio apenas corta a parte superior, ficando a raiz saudável, o que com as atuais
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condições climatéricas, com a chuva e o sol, faz como que em pouco tempo a matéria verde
volte a crescer e em semanas volte a ser um problema, com o glifosato a aplicação tinha
resultados durante seis meses e por vezes oito.-----------------------------------------------------------------O investimento é absurdo e em menos de um mês as ervas voltam a ter um palmo de altura e
não há nenhuma resposta, até ao momento, melhor que o glifosato e os atuais resultados são
conseguidos com três equipas, numa total de nove trabalhadores e mesmo assim não é o
resultado que era desejado, os passeios continuam com ervas.---------------------------------------------Em Relação ao Programa “Olá Bom Dia!” tem uma capacidade variável mas tem estado numa
janela entre os 150 e os 180 utentes, depende muito da altura do ano, por exemplo em períodos
de férias como as do Natal porque as pessoas não ficam na sua residência e o número de
chamadas pode variar de um dia para outro.---------------------------------------------------------------------Sobre a CPCJ irá enviar os dados por e-mail.----------------------------------------------------------------------Em Relação às questões sobre a “Domus Areeiro”, a Junta de Freguesia foi convidada para a
inauguração e fez-se representar pelo Sr. Secretário.----------------------------------------------------------O Sr. Presidente de Junta de Freguesia informou ainda que a Reunião na “Domus Areeiro”
tinha sido com a vogal Patrícia Brito Leitão e pediu a Sr. Presidente de Assembleia de Freguesia
para ser vogal a responder, passando assim, após deferimento de Duarte Alcântara, a palavra à
vogal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Vogal Patrícia Brito Leitão informou a Assembleia da realidade do acontecimento, que se
tratou apenas de uma reunião onde estes, a Domus Areeiro, demonstraram interesse no Centro
Intergeracional do Areeiro e queria conhecer as valências do mesmo para estudar a possibilidade
de aproveitamento de sinergias entre as duas entidades, mas foi apenas uma reunião
exploratória. Não há nada concreto, sabendo-se apenas que esta entidade trouxe seniores para a
Freguesia, tem atividades próprias e existe ainda a possibilidade de abrir estas atividades aos
residentes da Freguesia do Areeiro promovendo o convívio entre os séniores da residência e a
população local. Há por exemplo a situação do Coro do Areeiro que apenas tem cinco pessoas e
sente falta de atividade e podemos com estes séniores novos residentes da Freguesia conseguir
mais pessoas para o coro, sem com isso estar a consumir recursos da Freguesia, porque as
atividades são gratuitas e dinamizadas pelos próprios, como o clube do tricot, combatendo o
isolamento social através de um convívio saudável e quantos mais intervenientes a Junta
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conseguir trazer para estas atividades mais ricas estas ficam, num envelhecimento ativo e
saudável, ou seja promovem-se as atividades junto de mais seniores residentes na Freguesia e
disponibilizamos mais atividades a todos os seniores de Freguesia porque a oferta é maior. Dito
isto, não houve ainda nenhuma parceria nem atividade conjunta, apenas o estudo das
possibilidades que melhor servem os nossos seniores.--------------------------------------------------------No plano inicial das atividades com Centro de Desenvolvimento Comunitário era mencionado o
Centro de inclusão digital, não fazia parte do projeto Areeiro por ti, financiado pela Junta de
Freguesia e pela CML. Este centro de inclusão digital nasce de um projeto-piloto da CML na
Freguesia de Marvila que ficou disponível para candidatura de outras Juntas, tenho assim acesso
a material informático e a uma verba para contratação de um monitor para o dito Centro, o
projeto não teve seguimento, mesmo depois de um parecer positivo por parte da CML, deste
modo numa houve financiamento. É mencionado na Grelha porque estava pendente, mas
deixará de aparecer. O CDC tem equipamento informático ao serviço da População e são de
utilização livre, sendo muitas vezes utilizados para consulta de e-mails, para fazer Currículos, ou
simplesmente fazer uma pesquisa, mas o projeto da CML – Centro de Inclusão Digital – não
existe ficando a zeros. Os BIP ZIP não são aprovados em Assembleia de Freguesia, são programas
financiados pela CML para Bairros e zonas de Intervenção Prioritária, são candidaturas de
Associações de Moradores e várias entidades podendo a Junta de Freguesia ser Parceira, mas o
protocolo é celebrado entre a CML e a Entidade que se candidatou.--------------------------------------O Sr. Presidente de Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, informou que o executivo
tinha utilizado quarenta e cinco minutos até ao momento e que o relógio se aproximava da meianoite sendo assim necessário deliberar a continuidade dos trabalhos a possibilidade de
interromper a Assembleia, permitindo de seguida que o executivo continuasse a responder às
perguntas das Bancadas.--------------------------------------------------------------------------------------O Vogal Rudolfo de Castro Pimenta começou a sua intervenção explicando ao Membro
Jorge Oliveira o significado do acrónimo DPO – Encarregado de Proteção de Dados (Data
Protection Officer). Informou a Assembleia que tinham sido esterilizados nove gatos.---------------Relativamente o torneio de futebol comunitário a participação foi de cinquenta pessoas em
situação de sem-abrigo e várias associações de apoio a estas pessoas juntamente com o núcleo
de ação social da Junta de Freguesia, alguns comerciantes da Freguesia fizeram doações, por
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exemplo de kits de higiene pessoal e roupa interior, o Torneio foi feito em Parceria com o
Técnico Futebol Clube e a Associação “Save the City” entre outras. Esta iniciativa tem o objetivo
de fomentar a inclusão social desta comunidade na comunidade mais vasta da nossa Freguesia.-Sobre o valor mensal de vinte e nove euros que podem considerar irrelevante este valor
representa anualmente cerca de trezentos e cinquenta euros, o que fará um valor de mil e
quatrocentos euros num mandato, ou seja em quatro anos, que somados a outras poupanças
passam a recursos disponíveis para outros investimentos.---------------------------------------------------Sobre os dados que foram passados pelo IEFP, são factuais que são sujeitos a interpretações,
mas está certo que a maior parte dos desempregados do Areeiro têm habilitações superiores.---O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia informou o executivo que já tinha usufruído de
quarenta e sete minutos, havendo um pedido de intervenção de Henrique Ribeiro do Partido
Socialista, mais dois pedidos de palavra, Luís Moreira e João Pinheiro, ficando as inscrições
encerradas durante a intervenção de Henrique Ribeiro, havendo ainda uma interrupção antes da
meia-noite para deliberar pela continuidade ou interrupção dos trabalhos.-----------------------------O membro Henrique Ribeiro (PS) começou recordar o Vogal Rudolfo de Castro Pimenta, que
por possível lapso não mencionou, que a AMA (Agência para a Modernização Administrativa)
informou as diferentes entidades da lista de software livre a utilizar, mas utilizando o Microsoft
Office 2019, passando a falar de seguida sobre a sua experiência com o Balcão Virtual, que
muitas vezes não responde ou assina como Junta de Freguesia de São Sebastião, sendo que esta
situação foi reportada via Balcão Virtual a 15 de novembro, mas até à da Assembleia não tinha
sido alvo de qualquer resposta, acrescentando que esta situação não seria de uma gravidade
extrema mas carecia de atenção.---------------------------------------------------------------------------Henrique Ribeiro passou a fazer algumas considerações sobre a informação financeira,
recordando que não concorda com o volume de excedentes orçamentais que a Freguesia
dispõem, nota que não há registo de qualquer valor de juros nos seiscentos mil euros
depositados a prazo em nome da Freguesia do Areeiro, o que quererá dizer que o valor está a ser
alvo de desvalorização real, valendo menos do que aquando da data de depósito e mesmo
sabendo que os juros bancários são muito reduzidos a sua total inexistência contribui para a
depreciação do património da Junta, num depósito a prazo sem qualquer remuneração
registada. Há dois níveis de taxa de execução, a execução de receita que ronda os setenta por
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cento e a execução da despesa que não alcança os cinquenta por cento e nesta execução de
despesa há uma execução de quatro por cento para a aquisição de bens de capital perguntando
o membro qual a razão de ser deste valor.------------------------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra agradeceu ao Sr. Presidente de Assembleia
pela oportunidade de resposta e ao membro pela questão, aproveitando para explicar que a
ideia errada de que a Freguesia do Areeiro tem dinheiro a mais não é verdade, e este valor é
quatro por cento resultado da ausência de um milhão e meio de euros que tinham a
transferência prevista, mas não se concretizou, apenas foi recebido um montante inicial de
quarenta por cento do protocolo em finais de julho, início de agosto, neste momento a Freguesia
está a elaborar o projeto e a fazer o processo de contratação pública, a verificar as empresas
disponíveis para trabalhar, estando algumas obras já iniciadas, algumas empreitadas por
exemplo as escadinhas da Acúrcio das Neves, está programada para o inicio do ano, janeiro,
fevereiro, o campo de jogos do Jardim Fernando Pessa, o Parque Infantil da Alameda, mas tudo
tem os seus tempos. Não há qualquer desequilíbrio, apenas um protocolo que deveria entrar em
janeiro se atrasou.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Tribunal de Contas é muito rigoroso com as tentativas de contrabalançar as receitas correntes
com as receitas correntes que neste momento está equilibrado, em novembro e dezembro, com
o pagamento dos subsídios de Natal e outras despesas haverá uma alteração. Sobre os Juros a
CGD não atribui juros elevados o que é bastante desagradável, mas será um Banco mais seguro,
e pagará os juros no final do ano, por isso não estão ainda contabilizados. É complicado negociar
com o CGD quando esta afirma ter recebido cinco mil milhões de euros do Estado e não precisar
do Capital dos depositantes. Já houve uma aproximação a outros Bancos mas a falta de
segurança é uma realidade e seria apenas possível investir de forma segura cem mil euros em
cada banco. O Sr. Tesoureiro recordou ainda que a conta de gerência quando transita de um ano
para outro serve para investimento, não serve para despesas correntes é uma regra básica do
Tribunal de Contas. Reafirmou que não haverá dinheiro a mais, estando a falar de dez por cento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia, Duarte Alcântara, informou a sala que faltavam quatro
minutos para a meia-noite, estando ainda a Assembleia a discutir um documento não
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deliberativo, a apresentação da informação escrita, estando a seguir as decisões de maior
importância.----------------------------------------------------------------------------------------------------A Bancada do CDS pediu a palavra, pela voz de Júlio Reis Silva para informar a Assembleia
que votaria contra, porque a matéria em causa merece a máxima atenção na discussão que se
pretende digna e de debate profundo.-----------------------------------------------------------------------------O membro Henrique Ribeiro (PS) sempre se opôs à não interrupção da Assembleia e
acredita que esta norma devia ser suficiente para evitar Assembleias com ordens dos Trabalhos
tão extensas onde os documentos de maior importância para a vida da comunidade é
exatamente o momento em que os membros já não se apresentam em condições para o fazer,
sendo essa a razão para a primeira lei das autarquias locais definir, nos anos setenta, como limite
a meia-noite para as reuniões de Assembleia de Freguesia porque existia uma prática
premeditada onde as Assembleia de Freguesia se prologavam até à exaustão dos seus elementos
que acabavam muitas vezes por aprovar documentos sem a necessária análise e discussão.
Sendo o Orçamento e o Plano de Atividades da Freguesia os documentos mais importantes da
vida de um Freguesia e que merecem um tratamento cuidado, numa discussão séria.-----O membro Pedro Folgado (PSD) afirmou a disponibilidade do PSD em continuar os trabalhos
devido à já mencionada importância dos Documentos e recordou que tinha ficado acordado na
conferência de líderes a importância de todos os elementos se regularem na utilização dos seus
tempos, mas poderá, esgotado o bom senso, ser necessário rever o regimento da Assembleia.---O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia aproveitou para recordar a Assembleia que
cada bancada teria à sua disposição 10 minutos e o executivo 30 minutos passando a informar os
registos de tempo, Independente (Luís Moreira) 23 segundos, CDU 4 minutos e 40 segundos, PS
12 minutos e 20 segundos, CDS 13 minutos e 43 segundo e o Executivo 51 minutos, referindo
que apenas estavam objetivamente materializar o tempo em números, e compreendendo que
todo o tempo teria sido utilizado de forma consciente e necessária, referindo que o tempo de 30
minutos tinha sido um compromisso recíproco entre o Sr. Presidente de Junta de Freguesia e o
Sr. Presidente de Assembleia de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente de Junta de Freguesia pediu a palavra para referir que seria impossível
responder a tantas questões de forma telegráfica, sendo impensável responder a dezenas de
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perguntas, só podendo este tempo ser respeitado com menos perguntas ou com menos
respostas porque para responder a todos com a mesma solitude e pormenor é preciso tempo.---O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia após ouvir a explicação do Sr. Presidente de
Junta passou a palavra ao membro previamente inscrito, Luís Moreira.----------------------------------O membro Luís Moreira (Independente) compreende que o volume de perguntas é
realmente muito elevado e é preciso gerir melhor o tempo, mas é óbvio que quando são
apresentados vinte perguntas ao executivo a este só lhe resta responder, podendo até a solução
passar por antecipar o início da ordem de trabalhos e concluiu que votava igualmente a favor da
interrupção dos trabalhos.-----------------------------------------------------------------------------------Terminadas as intervenções sobre este tema, a continuidade ou não dos trabalhos para além
da meia-noite, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a elencar as opções que seria
propostas à votação:----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Terminar o ponto 1 e interromper os trabalhos para acordar uma nova data;-----------------b) Continuar os trabalhos, como tem sido prática habitual.--------------------------------------------A proposta (a) acolheu os votos das Bancadas do PS e CDS e do Independente Luís Moreira, a
proposta (b) foi a escolhida pela Bancada do PSD e o Membro da CDU, sendo assim a interrupção
dos trabalhos aprovada por maioria. Continuando a discussão do ponto 1 dando assim a palavra
a Luís Moreira que apenas tinha utilizado vinte e três segundos.-------------------------------------------O membro Luís Moreira (Independente) referiu que era bastante sucinto, repetindo uma
questão do membro da CDU sobre uma informação da página 4 sobre as tarifas da Avenida João
XXI, onde é referida uma tarifa castanha, é possível verificar na Internet que a tarifa é a mais
elevada, mas não é possível verificar o valor concreto, por isso o membro questionou
diretamente o executivo sobre o valor desta tarifa.------------------------------------------------------------O Sr. Presidente de Junta de Freguesia sugeriu que, visto os trabalhos já estarem a
aproximar-se do fim passar esta resposta para mais tarde pessoalmente ou por e-mail.-------------O membro João Manso Pinheiro (CDU) pediu então a palavra para recuperar a pergunta
sobre a Pastoral dos Ciganos e o resultado da limpeza pedida pelos mesmos.--------------------------O Sr. Presidente de Junta de Freguesia do Areeiro falou com a Diretora da Pastoral dos
Ciganos e está programada a limpeza do mato, mas até ao momento tinha sido impossível
devido às condições climatéricas, informou ainda que caso os recursos próprios da Higiene
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Urbana não tivessem equipamento para resolver a situação esta seria encaminhada para uma
empresa da especialidade e aproveitou ter respondido a todas as questões para informar todos
os elementos das bancadas que tinha bilhetes para o Circo Chen para oferta.--------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia informou os presentes que seria então decidida
uma nova data, através de reunião ad hoc de conferência de líderes, imediatamente após o
encerramento da reunião para a continuação da ordem de trabalhos e respetiva convocatória,
agradeceu a presença de todos e deus os trabalhos como encerrados, às 0 horas e 15 minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------Ata de sessão de continuação----------------------------------------Ao décimo segundo dia de dezembro do ano de dois mil e dezanove, reuniu, em Assembleia
Ordinária, na Sede da Junta de Freguesia do Areeiro, sita no número nove da Rua João Villaret, a
Assembleia de Freguesia do Areeiro, sob a presidência do seu Presidente efetivo Duarte Carlos
Aníbal Coelho Alcântara coadjuvado pelo primeiro secretário, João Martins, com os seguintes
pontos da Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------Continuação da Ordem de Trabalhos
Ponto um – Discussão e votação do Mapa de Pessoal;---------------------------------------------------------Ponto dois – Discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento 2020;-----------------------------Ponto três – Discussão e votação da Aquisição da Prestação de Serviços de Revisor Oficial de
Contas para a Junta de Freguesia;-----------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro – Continuação da análise da atividade das Comissões.--------------------------------------Assinaram a lista de presenças o seguintes membros:---------------------------------------------------------Do Partido Social Democrata (adiante designado por PSD): João José Largueiras Martins,
Paula Sofia Vitorino Pereira, João Filipe Viegas Gomes da Silva, Maria Isabel Lopes Fraga Lamares
de Castro Simas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Do Partido Socialista (PS): Maria Ofélia Passarinhas Janeiro, Duarte Carlos Aníbal Coelho
Alcântara e Filipe Guedes Ramos e André da Conceição Góis Fernandes. --------------------------------Do Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS): António Luis Teixeira Bastos Aldim,
José Júlio Cordeiro dos Reis Silva, Margarida Isabel Paulino Bentes Penedo.-----------------------------Da Coligação Democrática Unitária (CDU): João Duarte de Carvalho Rei Manso Pinheiro
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Independente: Luís Alberto Salgado Martins Moreira.---------------------------------------------------------Faltaram à reunião os seguintes membros:------------------------------------------------------------------Do PSD, Pedro Miguel Folgado, tendo sido substituído por Paula Sofia Vitorino Pereira -------Do PS, Patricia Carla Serrano Gonçalves, tendo sido substituída por André da Conceição Góis
Fernandes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do CDS, Maria Luísa de Aguiar Aldim, tendo sido substituída por António Luis Teixeira Bastos
Aldim -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em todos os casos em que ocorreu substituição, foram entregues os correspondentes pedidos de
substituição ao Presidente da Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, deu início à reunião
referindo que era a continuação da sessão anterior, que por lei, podia ir até ao máximo de duas
reuniões, sendo a segunda e última reunião da sessão ordinária. Acrescentou que os presentes
tinham disponíveis nas pastas a cópia do Edital que tinha sido publicado e que tinha sido
publicitado em todos os locais com visibilidade na Freguesia, onde seria, também, possível
verificar a Ordem de Trabalhos da reunião. Adicionou ainda que, perante a Lei e o Regimento,
não havendo o período de intervenção do público, uma vez que já tinha ocorrido no início desta
sessão, mas que poderia haver período antes da ordem do dia, com a duração máxima de uma
hora. Não tendo havido pedido de palavra de nenhuma das bancadas presentes, deu-se início à
ordem de trabalhos com o ponto um, Discussão e Votação do Mapa de Pessoal.----------------------O Sr. Secretário Eurico da Conceição mencionou que o Mapa de Pessoal mostrava os
movimentos que tinham existido durante esse ano e que preparavam para o ano seguinte. Expôs
que para o ano seguinte, haveria uma variação, no global, de duas pessoas, ou seja, de setenta e
cinco postos de trabalho efetivos para setenta e sete. Quanto aos Técnicos Superiores, disse que
tinham saído três Técnicos Superiores, dois dos Recursos Humanos e um da área do Núcleo de
Comunicação. Em relação ao Núcleo de Recursos Humanos iria integrar uma pessoa e a outra no
Núcleo de Inserção Profissional e Empreendedorismo e só iriam recrutar para substituir quem
estava no Núcleo de Recursos Humanos e que iriam deixar em aberto para o ano seguinte a vaga
do Núcleo de Comunicação. Disse que iriam abrir duas novas vagas, uma no Núcleo de
Intervenção Urbana e outra no Núcleo Financeiro, locais onde não existiam vagas para Técnicos
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Superiores. Relativamente aos Assistentes Técnicos não precisavam de abrir novas vagas, pois
estavam a fazer um concurso interno e externo para o preenchimento dessas vagas. Quanto aos
Assistentes Operacionais era o número maior de pessoas, mas que tinham muita dificuldade em
contratá-los. Disse que tinham feito um concurso e que não tinham conseguido preencher todas
as vagas. Como agora necessitam de mais Assistentes Operacionais devido ao maior volume de
trabalho ao fim de semana, daí preverem pedir dez, além das quatro vagas que tinham.
Acrescentou que, no momento, tinham aberto um concurso externo de Técnico de Informática
para a Ação de Recursos Humanos, um concurso interno e externo para o recrutamento de
Assistentes Técnicos e já tinham fechado um concurso para Assistentes Operacionais.--------------O Membro Independente Luís Moreira pediu a palavra para dizer que tinha algumas
questões, pois considerava que havia uma ligeira incongruência entre o Mapa de Pessoal e o
Orçamento. Começou, então, por que referir que na página seis do Orçamento, que havia uma
duplicação do ponto número sete. Disse que na página três havia um mapa resumo, no ponto
seis, que no texto referia uma variação de três postos de trabalho e que no quadro seguinte só
havia dois. No ponto sete seguinte, falava em onze postos de trabalho e no Orçamento, na
página trinta e sete, tinha outro valor. No final da página quatro, no ponto sete, somando todos
os postos de trabalho davam treze pessoas, mas que na página trinta e sete do Orçamento falava
apenas em onze, havendo uma discrepância entre o mapa e o Orçamento.-----------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra explicou a discrepância dizendo que na página
trinta e sete referia-se aos vários Procedimentos Concursais em curso e que o Mapa de Pessoal
para dois mil e vinte era o previsto, podendo demorar entre sete a oito meses até entrarem
esses trabalhadores.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, mencionou que em relação ao erro da página
três e antes de colocar à votação, sugeriu que o Executivo esclarecesse o que estaria correto, se
os três postos ou a variação de dois.--------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretário Eurico da Conceição disse que se considerava os três postos de trabalho
efetivos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Júlio Reis (CDS) acrescentou que também se deveria mudar os números, ou
setenta e cinco ou setenta e sete para que a variação esteja correta matematicamente.-------------
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O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia confirmou com o S. Secretário que, então,
passaria de setenta e cinco para setenta e oito, fazendo assim os três postos de trabalho efetivo.
Também aceitou a retirada da duplicidade do ponto sete, pois tinha de assinar uma minuta de
ata onde estes pontos já tinham de estar corrigidos.-----------------------------------------------------------Passou-se à votação desta proposta do Mapa de Pessoal, e de acordo com as alterações
acertadas, tendo sido aprovada por maioria, com uma abstenção do membro Independente.-----Posteriormente, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou para o segundo ponto,
Discussão e Votação das Opções do Plano e Orçamento 2020.----------------------------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra começou por explicar o orçamento dizendo
que tinham um total de receitas de quatro milhões, duzentos e vinte e três mil euros, estando
dividido entre receitas correntes e receitas de capital, sendo que estas últimas de novecentos mil
euros, provenientes do valor de gestão do protocolo. Mencionou que a despesa total também
era de quatro milhões, duzentos e vinte e três mil euros, sendo a despesa corrente de três
milhões, novecentos e trinta e quatro euros e despesa capital novecentos e oitenta e nove mil
euros. Acrescentou que nas receitas, o CDC Areeiro por Ti tinha uma verba alocada de dez euros,
pois ainda não tinha sido discutido o Protocolo na Assembleia Municipal e na Assembleia de
Freguesia e só depois da aprovação do protocolo e da alocação de verbas pela CML é possível
saber o valor a real da cabimentação. O orçamento é semelhante aos dos anos anteriores, bem
como o plano de atividades com o acréscimo das obras previstas no CDC no valor de um milhão e
quinhentos mil euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Jorge Oliveira (CDS) referiu a ausência do Inventário de Bens e se no ano
seguinte o incluiriam para uma possível apreciação.-----------------------------------------------------------O Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra esclareceu que o Inventário de Bens é colocado
na Conta de Gerência e se esta for aprovada em 2019 terá um anexo com o Inventário.-------------O membro André Góis (PS) questionou como uma conta a prazo com cerca de meio milhão
de euros, não conseguia melhores condições de juros, pois apresentava uma taxa de juro baixa,
mas que possivelmente os juros não tinham sido vencidos, à data de trinta e um de outubro. Que
entre a Informação Financeira de 2019 e o Orçamento de 2020 tinha havido uma alteração da
designação do item, passando de Rendimentos de Depósitos a Prazo e Rendimentos de
Propriedade, mantendo-se o valor orçamentado de dois mil euros, notando uma falta de
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ambição na alteração da situação. Acrescentou que no Orçamento de Despesa, página oitenta e
cinco, nos itens de manutenção e criação do site e do Facebook, orçado em quinhentos euros e o
mesmo valor no alojamento do site. Considerou o valor muito alto para um caso e muito baixo
para o outro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A membro Ofélia Janeiro (PS) disse que os valores do Orçamento de 2020 eram muito
semelhantes aos valores do orçamento do ano anterior, questionando se a Freguesia não exigiria
maior ambição nos interesses dos seus Fregueses, sabendo que existem meio milhão de euros
num depósito a prazo que não estaria a ter qualquer rendimento. Nas páginas doze e treze,
interrogou se o Projeto de Mobilidade do Areeiro estava relacionado com o que o grupo
socialista tinha proposto sobre questões de acessibilidades para pessoas com mobilidade
reduzida, o que se pretendia fazer com oito mil euros, e na página treze, onde referia
“mobilidade e acessibilidade cinco mil euros” estava relacionado com o mesmo projeto. No
Orçamento de Despesa - Ação Social, páginas setenta e dois e setenta e três (escrito à mão), no
que respeita ao Plano Plurianual só existiam valores para 2020, estando os anos seguintes a zero,
questionou, então, por que não estava feita uma previsão para os anos seguintes.-------------------O Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra recordou que tinha respondido na reunião
passada desta sessão, os quinhentos mil euros estão no depósito a prazo, são considerados com
insuficientes pelo revisor oficial de contas que considera a reserva de 10% como muito baixa. Em
relação aos juros a Freguesia do Areeiro não pode investir em imobiliário ou fundos financeiros,
ou obrigações, como uma empresa ou um particular e os bancos on-line ou estrangeiros podem
ter risco associado, nem fará sentido gastar as verbas sem qualquer controlo porque não rende
juros e nem sempre as transferências mensais provenientes do Estado efetivadas no tempo
previsto, tanto na Freguesia do Areeiro como nas Freguesias do resto do país. No caso da
Freguesia do Areeiro a transferência no valor de quatrocentos mil euros ficou pendente durante
dois meses, tendo iniciado o pagamento por duodécimos em março. Foram as reservas que
permitiram o pagamento aos trabalhadores e fornecedores da Freguesia do Areeiro. Há ainda o
problema da segurança do capital que apenas é possível até cem mil euros, sendo por isso
necessário depositar em vários bancos, para o estado garantir os depósitos. Em relação ao
alojamento do site o valor é de aproximadamente duzentos euros por mês, sendo a manutenção
do Facebook os valores da publicidade paga nas redes sociais da Junta de Freguesia. O Sr.
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Tesoureiro afirma que a sua maior ambição é não devolver qualquer valor à CML por falta de
capacidade da Freguesia do Areeiro em investir o mesmo, mas é necessário ter seguir os
procedimentos com projetos, contratos públicos e outras burocracias.-----------------------------------O Sr. Presidente de Junta pediu a palavra para informar que estava projetado a Junta e
Freguesia gerir uma creche, sendo o imóvel transmitido pela CML e o investimento para a
recuperação da moradia da responsabilidade da Freguesia do Areeiro através de um CDC que
deverá ter um valor entre quinhentos a seiscentos mil euros, ficando ainda a necessidade de
investir no material necessário para a creche ter uma atividade regular com crianças, ou seja será
um grande investimento que o Sr. Presidente de Junta espera concluir até ao final das férias do
verão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro voltou a tomar a palavra começando por dizer que era um pouco
conservador nas receitas próprias, não inflacionando assim o valor para conseguir aumentar a
despesa e até já houve casos que transitaram até ao tribunal de contas de forma a verificar se o
valor das receitas tinha sido inflacionado para criar mais margem paras as despesas, procurando
um saldo zero ou positivo e à data da elaboração do orçamento da Freguesia ainda não estava
disponível o Orçamento de Estado, podendo em abril de 2020 existir a necessidade de retornar
este assunto à Assembleia de Freguesia. Nas páginas setenta e dois e setenta e três os valores
resultam de uma proposta da Assembleia de Freguesia com origem na Bancada do Partido
Socialista e foi acolhida pelo executivo com agrado, serás assim necessário fazer um
levantamento das necessidades da Freguesia no campo da mobilidade. Foi contactado do
Instituto Superior Técnico porque terá as capacidades técnicas necessárias para o projeto.--------Em relação aos investimentos plurianuais são necessários porque muitas das obras transitam
de ano devido ao processo se prolongar.--------------------------------------------------------------------------O membro João Pinheiro (CDU) questionou a informação da página sete, Núcleo de Higiene
Urbana, solicitando o esclarecimento da intenção da otimização de recursos em várias áreas, se
seria a adquisição de material ou o aumentar o Mapa de Pessoal, ou ainda outra. Sobre a página
nove e da dezanove à vinte e seis falava na construção de um Parque Infantil, na zona da Avenida
Afonso Costa, perto do Bairro Portugal Novo, bem como da construção de um campo de jogos na
mesma zona, indagou se estava relacionada com a moção apresentada pela CDU, pois esperava
que fosse a resposta à aprovação da Assembleia de Freguesia dessa mesma moção. Quanto ao
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assunto da página dez, continua sem ver resposta à questão da mobilidade, de uma moção
apresentada pela CDU sobre os semáforos. Na página dezassete, questionou se existia a intenção
de expansão dos Projetos Escolares aos restantes agrupamentos. Acrescentou que na página
vinte e nove a secção de cultura continuava vazia, tal como vinha a acontecer em outros
orçamentos, pois considerava que a Junta tinha como foco a elaboração de festas,
acontecimentos noturnos. Ajuntou que só existiam seis filmes anuais, não existindo espaço para
cinema na Freguesia e que com o desaparecimento do Teatro Maria Matos, a Junta de Freguesia
tinha ficado mais depauperada de espaços e fruição cultural, continuando a não haver por parte
da Junta de Freguesia uma resposta às necessidades culturais da Freguesia. Na página trinta e
seis, questionou a intenção de expandir a continuação da disponibilização de sacos de dejetos
caninos biodegradáveis a outras zonas onde não existam jardins. Na página setenta não
encontraram qualquer valor para o licenciamento de filmes ou de atividades de cinema ao ar
livre, questionando se a Junta de Freguesia tinha ou não acautelado esse valor. Na página
setenta e dois interrogou o que seria o projeto de legalização do Bairro Portugal com a quantia
de quinhentos euros; bem como em que consistia o policiamento dos espaços verdes no valor de
dois mil euros referido na página oitenta.-------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia começou por explicar a otimização dos recursos
começou por dizer que a otimização dos recursos era um objetivo permanente. Disse que todas
as semanas tinha uma reunião com os Encarregados da Higiene Urbana para definir ou alterar
alguns pontos que estejam a correr menos bem, sendo que a otimização dos recursos era uma
forma de atingir um trabalho melhor, não pondo em causa a eficácia do desempenho do
trabalhador. Deu como exemplo o aspirador que a Junta tinha comprado para as folhas, pois este
equipamento conseguia apanhar as folhas mais rápidos que três ou quatro pessoas. Acrescentou
que também nos carros, à medida que iam para abate iam comprando outros com melhor
desempenho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse que o Parque Infantil do Bairro Portugal Novo tinha sido ideia da CDU e que estavam a
tentar, junto da CML, criar um esse Parque ao lado dos Serviços Sociais, precisando da
autorização da CML, sendo este espaço é da Autarquia. Adicionou, ainda, que também iriam
fazer um minicampo de futebol dentro do Bairro Portugal Novo, através do programa de Apoio
ao Empreendedorismo.-------------------------------------------------------------------------------------------------39
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Em relação aos semáforos, estes são geridos pela CML. Nos semáforos para cegos tinham
que ser um sistema adquirido e não podendo ser uma transformação dos atuais semáforos.
Quanto à temporização, já tinha feito alguns alertas para a CML, como por exemplo do semáforo
das Olaias, ao lado do Clube de Rugby, ficando estes de verificar se havia algum erro nessa
temporização.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Vogal Patrícia Leitão começou por explicar que o Parque da página nove e o da página
dezanove eram distintos. Um deles já tinha sido referido pelo Presidente da Junta de Freguesia.
No Bairro Portugal Novo, o Programa Na Onda do Bairro, promovido pela Fundação Aga Khan,
com a Santa Casa da Misericórdia e o Banco Montepio, onde havia um financiamento para
projetos comunitários. Havia um projeto, pensado pelas crianças do Bairro, em criar um
minicampo de futebol, ao lado do bloco cinco, estando detalhado no Plano de Atividades. Como
o valor era muito superior ao do Projeto Na Onda do Bairro, tendo a Junta de Freguesia do
Areeiro assumido esse projeto, acrescentando ainda, que já tinha assinado a Carta de
Compromisso, mesmo antes desta Assembleia de Freguesia, para a construção desse campo.-----A Natação para Todos, tal como tem vindo sendo descrito no Plano de Atividades, que a
Junta de Freguesia, desde o primeiro mandato, financia uma atividade extracurricular a cada
escola da Freguesia, onde cada uma das escolas propunha à Junta uma atividade e no caso do
Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre têm instalações desportivas próprias que outras
escolas não têm, como é o caso da Escola 2,3 Luís de Camões e cada uma fazia o pedido da
atividade que melhor se enquadrava. No caso desta última, foi solicitada a natação, pois não têm
espaços para nenhuma atividade, nem mesmo para uma sala de ginástica. Como tal estes são
apoios diferentes para necessidades diferentes.-----------------------------------------------------------------No que respeita à Cultura, também mostrou a sua tristeza pela falta de espaço cultural, pois,
maioritariamente, tinham de o fazer na rua e só poderá ser feito quando as condições
meteorológicas permitem. Em relação ao cinema referiu que a Freguesia do Areeiro não podia
ter estreias de cinema porque não tinha um cinema, mas que havia cinema todos os sábados no
Fórum Lisboa, não sendo este promovido pela Junta de Freguesia. Disse que talvez houvesse
necessidade de mais peças de teatro. Finalizou, dizendo que na Freguesia havia a falha de não
haver equipamentos culturais, mas que estariam “abertos a sugestões”.---------------------------------
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O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra referiu que as despesas mencionadas pelo
membro da CDU, João Pinheiro, que estavam na página setenta e que na página cento e três, na
PPA, os Eventos de animação de rua – atividades, referia-se a despesas de cinema. Quanto aos
quinhentos euros do Bairro Portugal Novo, disse que era uma rubrica que estaria sempre em
aberto, pois este valor era sobre a despesa corrente.
Quanto ao assunto das páginas oitenta e um e oitenta e dois, o Policiamento dos espaços
verdes, disse que quando a poda era feita e se houvesse bloqueamento de trânsito era
necessário o Policiamento, PSP ou Polícia Municipal, precisando este de ser pago.--------------------O Presidente da Junta de Freguesia voltou a tomar da palavra para fizer que os sacos
estavam nos jardins e eram dados a quem solicitava à Junta de Freguesia, que esses sacos
também eram dados aquando do registo do cão, referindo aos donos do animal que poderiam
repor esses sacos pedindo-os na Junta de Freguesia. Disse que estão sensibilizados que muitas
pessoas quando vão passear os seus animais aos jardins ou a parques caninos não se preocupam
com os dejetos, apesar de haver sacos nesses jardins. Ajuntou que tinham a perceção que havia
menos dejetos na rua, pois além da existência do motocão, as pessoas estariam mais
sensibilizadas e responsáveis para o assunto, no entanto não era fácil municiar todas as ruas com
sacos, não sendo estes baratos por serem biodegradáveis e muitas pessoas não tiravam apenas
um saco, mas sim o rolo todo. Com o tempo pretendem sensibilizar os moradores a não
deixarem os dejetos na rua.-------------------------------------------------------------------------------------------O membro Luís Moreira (Independente) relembrou que tinha falado com o Sr. Presidente da
Junta de Freguesia sobre o assunto destes sacos e que tinham mencionado que as pessoas
levavam todo o rolo de sacos e que isso estava relacionado com civismo e que a Junta, apenas
poderia sensibilizar as pessoas, devendo insistir em colocar sacos, pois as pessoas mudariam a
sua maneira de agir.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto aos duzentos euros do alojamento do site, considerava um valor avultado. No
entanto, foi esclarecido, no momento, que este era um valor anual e não mensal. Aproveitou
para chamar à atenção, na área da modernidade administrativa, a numeração, que tem estado a
ser resolvido manualmente, necessitando de haver um investimento de tempo para uma
numeração automática. Para fazer a concatenação de vários documentos, que gera depois a
numeração manual, poderia ser feita a soma de documentos por via eletrónica, por qualquer
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editor, gerava uma listagem de numeração automática, havendo assim uma única numeração.
Acrescentou que a digitalização como era feita não permitia a busca de termos, se forem usados
os documentos originais e serem concatenados e numerados de forma automática, não
havendo, problemas com a numeração das páginas e podendo fazer-se uma busca automática
com um editor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aproveitou para dizer que na página treze, no ponto quatro, tinha um pequeno erro
ortográfico, faltando uma letra na palavra precariedade.-----------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, usou da palavra para fazer um
esclarecimento, dizendo que era obrigatório que todos os membros tivessem assinado em como
tinham recebido a convocatória, e por esse motivo eram enviadas com aviso de receção. Caso o
membro Luís Moreira não quisesse receber dessa forma, por protocolo, dirigia-se à Junta de
Freguesia e assinava atempadamente em como tinha recebido os documentos, não havendo
outra forma legal para o fazer.---------------------------------------------------------------------------------------O membro Luís Moreira (Independente) referiu que não sabia se não havia mesmo outra
forma, pois a Entidade Tributária era a entidade que exigia rigor ou a existência de
reconhecimento de notificação, enviando tudo por Via CTT, onde o simples facto de se abrir o
documento considera-se notificado, não havendo necessidade de nenhuma assinatura.
Acrescentou que tinha investigado se alguma Junta de Freguesia tinha aderido ao Via CTT e
descobriu que muitas o tinham feito, podendo assim a Junta de Freguesia também aderir. Disse
que esta adesão era bilateral, quer por parte da entidade quer do cidadão, passando, assim, a
Junta de Freguesia a notificar por Via CTT, não gastando papel nem selos e as pessoas eram
notificadas legalmente da mesma forma.--------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia refutou dizendo que as questões da Entidade
Tributária regiam-se de uma legislação diferente. Acrescentou que a legislação das autarquias
locais contemplava a possibilidade da existência de eleições autárquicas desde o 25 de abril e
que desde essa altura poderiam reunir para desta forma gerir as autarquias locais.-------------------Após o Executivo da Junta de Freguesia dispensar do uso da palavra para responder ao
membro Luís Moreira, passou a palavra à bancada o Partido Socialista.-----------------------------------
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O membro André Góis (PS) questionou a receita de corrente com uma diferença de um
milhão de euros entre o valor orçamentado e o realizado e sugeriu que, em relação aos juros à
conta a prazo, poderiam distribuir o dinheiro por mais do que uma conta, usufruindo da garantia
bancária dos cem mil euros, com a vantagem adicional, caso movimentarem dinheiro de uma
delas não perderiam os juros das outras contas.----------------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra começou por dizer que a informação
financeira era referente até outubro e ainda faltava receber dois meses.--------------------------------Quanto à conta bancaria disse que era uma boa sugestão, mas que se abrisse conta em
várias instituições bancárias, continuavam a ter juros baixos e tinham de pagar os custos de
manutenção. Acrescentou que via como solução os bancos eletrónicos, mas não iria arriscar. No
entanto ficou de pensar colocar o dinheiro em várias contas bancárias.----------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, passou à votação do documento, votando
conjuntamente as Opções do Plano e o Orçamento para 2020, tendo sido aprovado por maioria
com um voto contra da bancada da CDU e a abstenção da bancada do CDS e três elementos PS e
os restantes a favor, quatro votos da bancada do PSD, um voto da bancada do PS e um voto do
membro Independente.------------------------------------------------------------------------------------------------Passou-se, então ao ponto três, Discussão e votação da Aquisição da Prestação de Serviços
de Revisor Oficial de Contas para a Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra disse que o contrato que tinham com o ROC
terminava em abril de dois mil e vinte, sendo esta uma autorização para o prolongamento do seu
contrato até abril de dois mil e vinte e dois. Disse que a Conta de Gerência e a Auditoria da Conta
de dois mil e dezanove era feita até abril de dois mil e vinte, sendo o pedido para prolongar por
mais dois anos, pois o ROC era o mesmo e já estavam habituados a trabalhar com essa pessoa.--O membro Luís Moreira (Independente) compreendeu o pedido de prolongamento do ROC,
mas que, relativamente ao documento, na página vinte e um do PDF, mas em pé de página treze,
no ponto cinco, no segundo parágrafo diz que faziam uma estimativa do tempo e propunham um
montante em honorários, não estando as contas como forma de explicação e que para ser mais
transparente teria de ter uma explicação com base no custo de horário, enumerando as tarefas,
o número de horas para essas mesmas tarefas e assim se calculava o valor do montante final.-----
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O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra explicou que, no momento, o montante anual
dos honorários do ROC era seis mil e trezentos euros mais IVA; sendo que o valor anual proposto
era seis mil quatrocentos e cinquenta euros. Acrescentou que era uma avença e que, no caso de
alguma dúvida num documento, poderiam demorar mais tempo nuns do que noutros
documentos. Disse que tinha escolhido a Sociedade de ROC por ser a mesma dos anos
anteriores.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Luís Moreira (Independente) voltar a pedir da palavra para esclarecer que
percebia o que o Sr. Tesoureiro tinha explicado e que faltava a explicação para o cálculo daquele
valor, o número de horas necessárias e o valor hora.----------------------------------------------------------O membro João Pinheiro (CDU) referiu que no documento dizia que tinha havido contacto
com duas empresas, sendo esta a que já fazia o serviço com a Junta de Freguesia e que no
documento constassem as razões que tinha levado a esta escolha.----------------------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra disse que há três anos tinha pedido
orçamento, contacto e entrevista com outras sociedades de ROC e que na contabilidade e
orçamentos era necessário haver uma continuação e que o no primeiro ano que o ROC fez o
Orçamento tinha sido mais do dobro do segundo ano porque tinha ido verificar todos os papéis.
Desta vez não tinha pedido porque a Sociedade de ROC conhecia bem a Freguesia, os
funcionários da Contabilidade e Tesouraria, o Sr. Tesoureiro. Acrescentou que a auditoria era
feita de seis em seis meses e sempre que havia auditoria, os funcionários da Contabilidade e
Tesouraria “perdiam” muito tempo a tentar justificar perante o ROC todas as despesas.------------O membro João Pinheiro (CDU) questionou se a Junta de Freguesia tinha intensão de alterar
o documento de forma a constar as razões que levaram a Junta de Freguesia a escolher esta
empresa para prestar o serviço de ROC.---------------------------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra aceitou a sugestão do membro da CDU, João
Pinheiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A membro Ofélia Janeiro (PS) começou por dizer que o Sr. Tesoureiro tinha dito que o
contrato seria até abril de dois mil e vinte e dois e que este era mais um ano depois das eleições
autárquicas, questionou se isso tinha sido considerado, podendo fazer um contrato que não se
prolongasse para outro Executivo.------------------------------------------------------------------------------------
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O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra disse que as eleições costumavam ser em
outubro e o ROC em abril de dois mil e vinte e dois tinha de fazer a auditoria do ano anterior, daí
dever ser esse mesmo ROC a fazer as contas do ano em que esteve presente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou à votação deste documento, proposta
número duzentos e cinquenta e seis que visava a Aquisição da Prestação de Serviços de Revisor
Oficial de Contas para a Junta de Freguesia, havendo duas abstenções da bancada do PS e de um
membro da CDU e votos favoráveis de todos os restantes, tendo o documento sido aprovado por
maioria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passou-se ao quarto ponto da ordem de trabalhos, Continuação da análise da atividade das
Comissões. O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia referiu que este ponto tinha tido início
na sessão ordinária anterior e que continuava na ordem de trabalhos por sua iniciativa. Nessa
sessão tinha sido debatido o trabalho das três Comissões e que tinha ficado por debater e de
aprofundar uma proposta do membro Luís Moreira sobre a extinção da Comissão Permanente do
Portugal Novo. Tal como constava na ata anterior, tinha sido decidido que se iria esperar por esta
reunião para que a Coordenadora dessa Comissão a apresentasse, bem como haver um maior
conhecimento dos acontecimentos da Comissão, para além do relatório que tinha sido
apresentado por escrito e o que tinha sido elaborado pela Comissão. Para esta sessão, tinham
dado entrada na Assembleia de Freguesia, doze documentos, sendo dois deles transferidos para
esta sessão, sendo eles os documentos um, apresentado pelo vogal Luís Moreira, e o documento
nove, apresentado por todos os membros da Comissão Portugal Novo. Questionou o membro
Luís Moreira para que este dissesse se continuava com a proposta de extinção da Comissão
Permanente do Portugal Novo.---------------------------------------------------------------------------------------O membro Luís Moreira (Independente) referiu que, em relação à Comissão Portugal Novo,
na sua perspetiva tinha existido um esvaziamento de poderes, estando esta Comissão a ser
ignorada por todas as entidades. No entanto, considera que essa situação se tinha alterado,
desde essa sessão até ao dia desta Assembleia de Freguesia, tendo a sua posição sido alterada e
daí não mantendo a posição inicial.---------------------------------------------------------------------------------Quanto ao texto número um, disse que costuma ser muito rigoroso, mas que após diversas
revisões, tinha sido alertado pelo Sr. Eduardo Brito, da Heráldica, que tinha consultado o
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documento publicado no site da Junta de Freguesia, tinha chamado a atenção para dois erros.
Disse que tinha enviado uma correção para o e-mail da Junta de Freguesia, mas a correção não
estava assim distribuída.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia interpelou para propor que fosse analisada
Comissão a Comissão, daí iria abrir as intervenções para a Comissão um, Portugal Novo.------------A Coordenadora Ofélia janeiro (PS) fez alguns esclarecimentos que considerou necessários
em relação à ata número nove. Disse que tinha lido nessa ata o pedido de extinção do membro
Luís Moreira e confirmou que este já lhe tinha falado deste assunto.--------------------------------------Também acrescentou que o relatório que tinha enviado, numa segunda leitura, poderia
induzir em erro, de que tinha sido o Executivo da Junta de Freguesia a proporcionar a criação da
Comissão de Moradores do Bairro Portugal Novo, mas que já tinha esclarecido com a Sr.ª Vogal
Patrícia Leitão, que não era esse o sentido do texto, sendo um erro de redação, pedido desculpa
por este facto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na mesma ata estava referido que faltava um relatório de uma reunião com um
representante da Comunidade da Etnia Cigana, referido pelo membro Luís Moreira, disse que
não tinha sido uma reunião da Comissão, mas sim um encontro informal, tendo-lhe sido
facultado o contacto do Sr. António, representante da Etnia Cigana, para marcar uma reunião
com a Comissão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à continuidade dos trabalhos, tinha havido uma reunião da Comissão no dia oito
de novembro onde tinha sido falado da necessidade de continuidade da Comissão, sua e de
outros membros, mesmo sabendo que não existia um poder executivo da Comissão, mas devido
à carga simbólica e por considerarem que o Bairro Portugal Novo é o problema da Freguesia e
que os representantes dos Fregueses na Assembleia de Freguesia deviam ter conhecimento do
que se passava e uma palavra a dizer nas soluções para o problema do Bairro Portugal Novo.
Tinham chegado a um consenso da importância em continuar a trabalhar com a Comissão e que
alguns membros da Comissão consideram que a viabilidade deveria ser escrutinada
periodicamente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por não terem tido resposta com as entidades que têm contactado, como a CML e o IRU,
com exceção do Executivo da Junta de Freguesia do Areeiro, bem como com o movimento
associativo Vizinhos do Areeiro e com moradores do Bairro Portugal Novo, tinham decidido, pela
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subscrição conjunta e pela construção conjunta de uma recomendação ao Executivo da Junta de
Freguesia, para que este se junte à Assembleia de Freguesia e à Comissão Portugal Novo, para
exigir que os representantes fossem ouvidos, dando a conhecer essa recomendação às entidades
de quem necessitam de resposta. Voltaram a reunir a vinte e oito de novembro onde finalizaram
o documento, tendo sido subscrito por todos, com algumas atividades para fazer, como reunir
com o elemento da Etnia Cigana e tentar uma reunião com a PSP.-----------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, passou à votação da Comissão e dos trabalhos
da Comissão, sob a recomendação que estaria em análise, com título Pela Urgência de
Acompanhamento do Bairro Permanente Portugal Novo, tendo este sido aprovada com
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passou, então, à 2ª Comissão, Comissão Permanente de Habitação e Reabilitação Urbana,
Ambiente e Qualidade de Vida, tendo passado a palavra à sua Coordenadora.-------------------------A Coordenadora Isabel Simas (PSD) disse que tinham tentado reuniões duas vezes. Na
primeira reunião só tinham estado presentes a própria com o Sr. Júlio Reis e Luís Moreira, mas
que tinham ficado à porta porque a Junta de Freguesia se tinha esquecido que tinham
requisitado a sala e de comparecer. Na segunda reunião só tinha estado presente a própria com
o Sr. Júlio Reis, não tendo comparecido mais ninguém. Acrescentou que estava marcada uma
nova reunião para a primeira quinzena de Janeiro.-------------------------------------------------------------Não havendo mais nenhum pedido de palavra nem nenhuma deliberação a tomar, o Sr.
Presidente da Assembleia de Freguesia passou para a análise da terceira Comissão, a Comissão
de Heráldica. Acrescentou que na pasta que todos tinham estaria a última versão proposta e que
segundo tinha percebido, esta ainda não era a versão final.--------------------------------------------------O Coordenador Luís Moreira (Independente) explicou que no título onde dizia
“Apresentação ao Executivo do estudo para aprovação e posterior envio do mesmo à Comissão
de Heráldica”, no documento que tinha sido distribuído dizia ordem, mas era um erro, pois não
era uma ordem, mas uma associação “Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos
Portugueses”, cuja signa se abreviava para CHAAP. Acrescentou, ainda, que no primeiro
parágrafo introdutório, estava errado o nome de um dos peritos, pois este chamava-se António e
não André. Disse que, aquando a criação das Comissões, tinha começado por pronunciar contra a
criação de uma Comissão de Heráldica por considerar que não dominavam o assunto, tendo
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recordado alguns dos argumentos que tinha utilizado na altura e que tinha sido confrontado pelo
membro Filipe Ramos que os argumentos que utilizava como contra deveriam ser considerados a
favor, tendo-se criando, então, esta Comissão e tendo ficado coordenador dessa mesma
Comissão. Disse que tinham sido feitas diversas reuniões, troca de e-mails e que tinham recebido
o estudo inicial que tinha sido apresentado ao Executivo e à Comissão de Heráldica dos
Arqueólogos Portugueses, mas que tinham pedido e lhes tinha sido dado um outro estudo feito
pelos mesmos peritos e muitos rascunhos. Com base em todos os documentos, foi feita, não de
forma presencial, uma votação e eleito um símbolo, que tinha como referência 1-2A e que era
diferente do símbolo inicial. Disse que em reunião da Comissão, a dois de outubro, tinha sido
debatida a questão de pôr ou não uma votação aberta aos Fregueses, mas os presentes nessa
reunião tinham considerado que, como a Comissão era composta por todos os elementos da
Assembleia, a Comissão tinha entendido ter a legitimidade e dos membros que a compunham
terem sido democraticamente eleitos, tinham entendido ter legitimidade para tomar a decisão
de não submeter essa votação aos Fregueses, sendo a própria Comissão que votaria por um
estudo. Desta forma tinha sido escolhido o símbolo com referência 1-2A e como tal entendeu
que tinham sido feitas as discussões necessárias e os debates possíveis para obter um consenso,
não tendo este sido total devido à Comissão ser composta por três elementos, onde a última
votação tinha recolhido nove votos em treze possíveis. Considera que a votação era expressiva e
a escolha do símbolo era legítima e tinha como proposta entregar o estudo do projeto 1-2A ao
Executivo, em que este em reunião interna aprovasse e enviasse à Comissão de Heráldica e dos
Arqueólogos Portugueses para se fechar o processo.----------------------------------------------------------O membro João Pinheiro (CDU) disse que na reunião que tinham tido tinha ficado com a
ideia que haveria um referendo e uma discussão pública das hipóteses que a Comissão iria
propor para serem votadas. Acrescentou que tinham votado este documento, mas não sabiam
que este seria apresentado como uma posição da Assembleia. Finalizou dizendo que considera
que deveria haver um referendo e uma decisão coletiva pública da população do Areeiro e, como
tal, iriam votar contra esta proposta.-------------------------------------------------------------------------------O membro Júlio Reis (CDS) secundou o que tinha sido dito pelo Coordenador da Comissão e
que a posição da CDU era coerente porque sempre tinha considerado esse referendo, que até
tinha sugerido uma mostragem numa escola, a qual o próprio tinha votado contra, por não dever
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estreitar o universo dos votantes. Que se tinha eliminado a votação por internet por não haver
mecanismos para distinguir quem é Freguês na Freguesia. Também tinham discutido uma
experiência realizada noutra Freguesia com o sistema de votação presencial e que por não ser
possível fazê-lo num outro processo e tendo presente outro objetivo da Comissão, a celeridade,
considera que tinha ficado a convicção na Comissão que estaria encerrado, e pela
representatividade democrática que enquanto eleitos pelos Fregueses representariam, sendo
isso suficiente, tinham feito essa votação para posteriormente submeter ao Executivo.-------------O membro André Góis (PS) pediu a palavra para dizer que ele e Ofélia Janeiro
acompanhavam as declarações de João Pinheiro, da bancada da CDU, pois lamentavam que se
perdesse a oportunidade de consultar e de envolver a população neste tema, como estava
expresso no programa eleitoral da sua bancada.----------------------------------------------------------------O Coordenador Luís Moreira (Independente) complementou uma informação, dizendo que
quando se tinha debatido a questão técnica, que se tinha comentado de ser quase impossível da
votação ser anónima, pois não se garantia que era Freguês ou não, tendo feito uma comparação
com o futebol. Disse que não havia como abrir uma votação no Instagram, Facebook, nas redes
sociais e impedir que a mesma pessoa votasse várias vezes, a menos que se registasse o IP
Adress de origem e perante o RGPD era um dado pessoal, tendo este sido um dos argumentos
para por de parte a questão da votação da população. Acrescentou que a CDU tinha sido
consistente e coerente em todo o processo nas suas opiniões, mas que essa questão tinha sido
posta de parte e que tinham considerado a abordagem final que tinha referido anteriormente.--A membro Margarida Penedo (CDS) disse que a coerência estava subvalorizada, pois tinha
estado presente na reunião e que o PCP tinha tipo uma posição coerente e inflexível, pois todos
tinham feito sugestões, umas aceites e outras não, havendo uma negociação de posições para
conseguirem que a Comissão produzisse algo para apresentar e que o PCP, quase todas as outras
sugestões tinham sido aceites, mesmo não sendo a de preferência. Acrescentou que o que o PCP
estava a mostrar era que tinham uma posição inflexível e que considera que deveria haver
registo disso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro João Pinheiro (CDU) pediu da palavra para proferir que a posição era inflexível,
pois era a posição que tinham e que defendiam em qualquer momento, necessitando de haver
um referendo sobre a questão e que esse referendo valerá a pena. Disse que tinham estado
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disponíveis para a discussão, pois tinham como proposta a de levar a um grupo específico da
Freguesia esta discussão. Discussão que tinha sido feita dentro desse espaço, votada e aceite
pelo PCP, mas que não tinham aceitado era que a discussão era unicamente referendada e
votada pela internet. Contudo, considera que o que aconteceu no final da reunião é que tenha
havido um esclarecimento por parte de todos que seria feita uma votação por internet, sabendo
os riscos que isso teria, e que seria acompanhada por uma votação presencial nos eventos da
Junta de Freguesia, em que a Junta de Freguesia transportaria uma urna. E que esta tinha sido a
opinião que o PCP tinha ficado da reunião, continuando a ser a mesmo posição e inflexível.-------O membro Filipe Ramos (PS) referiu que em relação aos referendos que se poderia consultar
o que dizia a lei n.º 53/91, de 07 de agosto, sobre a aquisição de direito de símbolos heráldicos,
que dizia expressamente, na alínea 1, do artigo 4º que “as autarquias locais, por deliberação dos
seus órgãos competentes, depois de ouvida a Comissão de Heráldica da Associação dos
Arqueólogos Portugueses” e se fosse lido em seguida o que dizia o regime jurídico do referendo
local, em que dizia que “são matérias excluídas do referendo local aquelas que estão reguladas
por ato legislativo ou ato regulamentar estadual que vincule as autarquias locais”, parecia
estranho convocar um referendo local para o assunto, pois conjugando as duas normas não se
poderia convocar um referendo local para a questão em análise.------------------------------------------A membro Margarida Penedo (CDS) disse que tinham registado o que a bancada do PS tinha
explicado, mas deixou uma declaração dizendo que ainda que não fosse ilegal, e que
aparentemente era, o CDS era contra a convocação de um referendo para a discussão desta
matéria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedido de intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia,
Duarte Alcântara, passou à votação da proposta do membro Independente Luís Moreira, com
título Apresentação ao Executivo do estudo para a aprovação e posterior envio do mesmo à
Comissão da Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses.--------------------------------------O membro Filipe Ramos (PS) questionou se a votação era para a proposta no seu todo.-------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia disse que se iria votar o documento na íntegra,
pois não tinha havido nenhum pedido para a votação por pontos. A votação foi realizada e
obteve quatro votos contra, sendo três do PS e um da CDU, e votos favoráveis do CDS, PSD,
Independente e um elemento do PS, tendo esta proposta sido aprovada por maioria.---------------50
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O membro Luís Moreira (Independente) pediu de palavra e referiu que, para sua surpresa,
tinha sido nomeado Coordenador da Comissão, que tinha sido uma enorme honra e
responsabilidade que não esperava ter, tendo procurado fazer o melhor possível. Considera ter a
satisfação de dever cumprido, mas que não o conseguiria se não contasse com mais doze
membros com uma grande cultura democrática e elevação pessoal, profissional e sociais
inexcedíveis, tendo tido muita honra em coordenar a Comissão até ao momento. Considerou
que, como Comissão eventual, o seu trabalho terminava no momento. Agradeceu a todos a
colaboração que foram prestando para o resultado final.-----------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia disse que Luís Moreira tinha razão, pois o
objeto da Comissão esgotava-se, declarando a Comissão Extinta e dando os parabéns ao seu
Coordenador por ter conseguido coordenar e produzir o trabalho.----------------------------------------Antes de encerrar os trabalhos pediu autorização e confiança em si para poder aprovar a ata
do que se tinha deliberado em minuta, dos pontos um, dois e três, tendo sido aprovada por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sendo vinte e duas horas e cinquenta e sete minutos, terminou os trabalhos dizendo que
tinha ficado provado que a democracia também se pratica repartindo por dois; enfatizou que a
repartição tinha sido proveitosa para todos e que deveriam tirar ilações de terem suspendido a
sessão e terem continuado neste segundo dia.-------------------------------------------------------------------
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