
 
AA ss ss ee mm bb llee ii aa   ddee   FF rr ee gg uu ee ss ii aa   ddoo   AA rr ee ee ii rr oo   

 
 
 
 

1

ATA Nº 12 

No dia dezoito de Junho do ano de dois mil e quinze, dando cumprimento ao disposto no 

artigo 12.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu em Sessão Ordinária na Casa da 

Cultura, sita na Rua Capitão Henrique Galvão, número nove, Lisboa, a Assembleia de 

Freguesia do Areeiro, presidida por Ana Paula dos Santos Oliveira, coadjuvada por Patrícia 

Cardoso Santos (PS), primeira Secretária, com os seguintes pontos da Ordem de 

Trabalhos: Ponto nº 1 - Tomada de posse do Cidadão José Jerónimo Franco, pelo Bloco de 

Esquerda em substituição de Luís Salgado Martins Moreira. Ponto nº 2 - Apreciação da 

informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro sobre a atividade da Junta 

de Freguesia. Ponto nº 3 - Discussão e Votação de Contratação de Pessoal – Abertura de 

procedimentos concursais. Ponto nº 4 - Discussão e Votação da Segunda Alteração ao 

Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Preços da Junta de Freguesia do Areeiro.---------------- 

Estiveram presentes: Ana Paula dos Santos Oliveira (PS), Patrícia Cardoso Santos, (PS) 

Cecília Francisca Nascimento da Silva Coelho Gonçalves Bastos (PSD) em substituição de 

Diogo da Silva Cunha que substituiria Essi Filipa Leppãnem Silva; Margarida Isabel Paulino 

Bentes Penedo (CDS/PP) em substituição de António Luís Teixeira Bastos Aldim, Rui Manuel 

Pessanha da Silva (PSD), João Filipe Viegas Gomes da Silva (PSD), Vasco Manuel de Carvalho 

Costa Ramos (PSD), Maria Virgínia Martins Laranjeiro Estorninho (PSD), Manuel Mendes 

Camarinha (PS), Filipe Guedes Ramos (PS), Luís Filipe Duarte Silva Pereira dos Reis (PS) em 

substituição de Cira Ferreira Vicente Coelho que substituiria Vitor Manuel Pais Tavares, 

Betsabé Perdigão Leal Viegas (PCP) e José Jerónimo Franco (BE).------------------------------------ 

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

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

Conceição, Tesoureiro - Ameetkumar Subhaschandra, Vogal - Luís Alberto Henriques 

Marcos, Vogal - Patrícia Isabel de Oliveira Brito Leitão. ------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A Sra Presidente da Assembleia deu posse ao cidadão José Jerónimo Franco.-------------------

Em seguida, ocorreram as seguintes intervenções do público:--------------------------------------
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O Sr. Cerqueira comentou que, na última reunião da Assembleia de Freguesia, o Sr. 

Presidente da Junta tinha prometido espalhar vários placards pela freguesia, o que não 

aconteceu, tal como os boletins informativos da Junta não chegavam a todas as pessoas, 

embora existam site e facebook da Junta, nem todos os fregueses têm computadores e 

internet em casa.-- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta disse que de facto havia um problema com a internet verificando-

se que não chega a todas as zonas da freguesia, mas uma vez que o contrato está a terminar 

vai-se tentar melhorar o sistema com novos equipamentos. Quanto aos moopies deu razão ao 

Sr Cerqueira, os que tinham sido entregues não eram o que se pretendia, tendo sido 

devolvidos, aguarda-se por nova entrega de seis para serem espalhados pela Freguesia.------- 

O Sr. Victor Correia referiu-se ao evento da Freguesia, Open Night, em que o comércio 

esteve aberto até à meia-noite, queria saber quem tratou da iluminação das lojas, 

licenciamento e os gastos que houve com esta atividade.---- ------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Junta informou que era uma atividade organizada pela Associação 

“Movimento de Comerciantes da Guerra Junqueiro e Praça de Londres” e a Junta apenas 

contribuiria, caso tivesse sido necessário, com a distribuição de cadeiras, iluminação e 

outros; assim, teria de se informar com a Associação.--------------- ----------------------------------- 

A Sra. D. Mónica (residente na Av. Guerra Junqueiro) apresentou um louvor ao funcionário 

João Agostinho pela forma como tratou da situação referente à sua viatura que havia sido 

danificada pela queda de ramos.----- ------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Vítor Viegas apresentou um louvor sobre o “Dia das Coletividades” e mostrou o seu 

descontentamento por a Junta não ter cedido o espaço que tinha solicitado.----------------------- 

O Sr. Presidente da Junta informou que daria posteriormente uma resposta, em virtude de, 

no momento, não possuir elementos para responder. A Sra. Presidente da Assembleia 

questionou se a Assembleia poderia ter conhecimento dessa resposta ou se, e à semelhança 

de uma situação anterior em que o Sr. Presidente da Junta não deu conhecimento e informou 

que, para tal, os pedidos teriam de ser feitos diretamente à Mesa, se seria necessário o Sr. 

António Viegas fazer o pedido à Mesa que, por sua vez, o faria ao Sr. Presidente da Junta, 

para que fosse dado conhecimento à Assembleia da referida resposta. O Sr. Presidente da 

Junta disse que daria conhecimento.------------------------------------------------------------------------ 
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A Sra Presidente da Assembleia sugeriu que a bancada do PSD designasse um elemento 

para substituir a segunda Secretária Essi Filipa Leppãnem da Silva. Não sendo necessário 

prosseguiu-se com a reunião.--------------------------------------------------------------------------------- 

José Franco (BE) apresentou o primeiro ponto prévio, Recomendação sobre remoção de 

óleos alimentares usados (anexo 1), solicitando que a Junta tomasse providências para a 

colocação de oleões na freguesia, por não haver nenhum. Informou também que há cerca de 

um ano fez-se uma recomendação à CML, aprovada em Assembleia Municipal, por forma a 

incentivar as pessoas a deitarem os óleos domésticos nos contentores em vez de deitarem 

cano abaixo, sendo uma maneira de preservar o meio ambiente.------- ----------------------------- 

Virgínia Estorninho (PSD) propôs que a Junta solicitasse à Câmara contentores, uma vez 

que a Câmara já tinha esta recomendação há um ano e o assunto é da competência da 

Câmara, para serem espalhados pela Freguesia, para a recolha destes resíduos. ----------------- 

Filipe Ramos (PS), informou que nas restantes vinte e três Freguesias da cidade de Lisboa 

existem oleões, sendo a recolha efetuada através de um contrato nos Postos de Limpeza, que 

a Câmara ainda mantém para fazer este tipo de serviço, assim qualquer munícipe pode 

deslocar-se a estes postos e despejar os óleos domésticos.--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----  

O documento foi aprovado por unanimidade, devendo ser uma “Recomendação à Câmara 

Municipal de Lisboa para a criação de sistema de recolha de óleos domésticos”. ------------ 

Virgínia Estorninho (PSD) apresentou uma Moção de Louvor ao Ginásio do Alto do Pina 

(anexo 2). O documento foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------ 

Betsabé Viegas (PCP) apresentou uma Saudação ao Ginásio do Alto do Pina (anexo 3). O 

documento foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------- ----------------- 

Margarida Isabel Penedo (CDS/PP) apresentou um Voto de Louvor ao Ginásio do Alto do 

Pina (anexo 4). O documento foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------- 

Ainda em ponto prévio, foi aprovada por unanimidade dos presentes nessa sessão, e 

abstenção dos restantes, a Ata nº 11. ---------------------------------------------------------------------- 

Manuel Camarinha (PS) dirigiu-se à Mesa da Assembleia solicitando permissão para leitura 

de um Requerimento para a disponibilização de documentação (anexo 5), apresentado 

pelo grupo do Partido Socialista e dirigido ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da 

Assembleia, solicitando, também, que esses documentos fossem entregues à Mesa da 

Assembleia para posterior divulgação entre os seus membros. Requereu que a 
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documentação solicitada passasse a ser distribuída mensalmente nos mesmos termos do 

agora requerido e terminou informando que o presente requerimento está assinado por 

todos os membros do grupo do Partido Socialista.----- ------------------------------------------------- 

Betsabé Viegas (PCP) apresentou uma Recomendação para a Colocação de Vitrines nas 

áreas de maior densidade populacional (anexo 6) e um Requerimento para a divulgação 

dos Protocolos pelos membros da Assembleia (anexo 7).--------------------------------------------

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

Entrou-se no segundo ponto, “Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de 

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

Manuel Camarinha (PS) comentou que os mapas sobre a situação financeira estavam muito 

melhor apresentados que os anteriores. Ainda assim não deixou de fazer alguns reparos, não 

mencionavam a data de início e de fim do período. Na página 2, em relação a reclamações 

que foram feitas, não mencionam o tema das respetivas reclamações e quais as respostas 

dadas; solicita que, futuramente, seja relatado os temas a que se referem. Sobre os 

Licenciamentos, apenas discrimina que foram efetuadas cinquenta e sete licenças, não refere 

o tipo de licenças que foram feitas. Na Praça Bernardo Santareno (página 3), sobre colocação 

de banco de jardim no parque infantil, questiona se não será campo de jogos em vez de 

parque infantil. Sobre o filme “A Minha Freguesia num Minuto”, questiona de quem foi a 

iniciativa, se da RTP se da Junta. Em relação ao Concurso das cartas dos alunos dirigidas às 

mães (Dia da Mãe), sugeriu que, no próximo ano se houver novo concurso, se atribua aos que 

participarem nesta iniciativa um prémio de participação, oferecendo um incentivo, mesmo 

não sendo premiados e apesar de haver prémios do primeiro ao terceiro lugar. Continuou 

com uma sugestão sobre as consultas de Pediatria, em vez de serem gratuitas apenas no 

primeiro ano, alargar-se por quatro, cinco ou seis anos. Em relação às consultas de Medicina 

Dentária, lesse que no mês de Abril a Doutora deu cento e quarenta e uma consultas e o 

Doutor apenas quinze; no horário que ambos têm não se justifica o mesmo número de horas, 

para além de haver mais dois médicos de Medicina Dentária.----------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta informou que na Medicina Dentária existe, de facto, maior 

número de consultas para a médica em virtude de haver muita procura da população por 

esta profissional, mas quando está muito sobrecarregada encaminha-se as consultas para o 

Doutor. Quanto ao filme “ A Minha Freguesia num Minuto”, informou ter a ver com a reforma 
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administrativa e divulgação da Freguesia e ser proposta da RTP, quase todas as Juntas de 

Freguesia aderiram a passar-se o filme durante o mês de junho. Sobre o parque infantil da 

Praça Bernardo Santareno, confirmou anteriormente ser um parque de jogos, mas derivado 

a situações problemáticas existentes no local incomodando os moradores, decidiu-se fazer 

um parque infantil, colocando um banco de jardim para tornar o local mais agradável.--------- 

Filipe Ramos (PS) comentou sobre a informação escrita do Presidente na parte do 

Património (página 3), a requalificação do morro da Av. Afonso Costa e o protocolo 

celebrado com a CML; sobre o Parque Infantil, queria saber quais os contratos feitos. Sobre a 

manutenção do Espaço Público (página quatro), comentou que esta Junta era campeã em 

colocação de pilaretes, todos os anos há um número bastante elevado na colocação deste 

material; solicitou que se fizesse uma lista com datas e arruamentos onde são feitas estas 

intervenções para conhecimento da Assembleia. Em relação à finalização da obra na Praça 

Francisco de Sá Carneiro (antigo estaleiro do Metro), não deixava de ser curioso que a Junta 

de Freguesia tivesse cimentado e pintado de verde o que era um canteiro, enquanto que o 

outro canteiro do lado da antiga paragem de táxis está completamente ao abandono, 

sugerindo ao Executivo a sua reparação. Relativamente ao ponto Espaços Verdes e onde se 

refere os danos em quatro viaturas provocados por queda dos ramos de árvores na Avenida 

Guerra Junqueiro, comentou não deixar de ser estranho a Junta de Freguesia ter na sua posse 

relatórios e e-mails da CML desde 2014, e só agora intervir, ainda por cima contrariou as 

recomendações dadas pela Câmara para se fazer o abate e plantação das árvores. Ao invés 

disso, a Junta resolveu proceder primeiro às podas, gastando dinheiro, depois ao abate, 

gastando ainda mais dinheiro e, por fim, a sua plantação, sendo três fases em vez de duas. 

Perguntou ainda o que a Junta planeava em relação à dimensão e que tipo de árvores ia 

plantar. Em relação à Cultura, perguntou se para o “Dia Mundial da Dança” houve parceria 

com a Escola de Musicais e Artes do Palco de Primeiro Ato, quais os termos e onde se situa. -- 

O Sr. Presidente da Junta informou que a referida escola se situa na Rua Egas Moniz na loja 

onde a Junta esteve provisoriamente instalada na altura das obras na Delegação, quanto à 

parceria apenas existiu para o Dia Mundial da Dança. Referindo-se às árvores da Avenida 

Guerra Junqueiro, na sua opinião o que achava estranho era a Câmara ter na sua posse o 

relatório desde 2008 e só em 2014 o deu a conhecer à Junta. Continuou explicando que as 

árvores não se abatem com muita facilidade, primeiro, tinha que se proceder à poda dos 
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ramos e depois é que se abatia para se plantar a seguir. Esta intervenção só agora tinha sido 

feita precisamente por terem havido queixas de danos em viaturas pela queda dos ramos.---- 

Betsabé Viegas (PCP) referiu o acumular de lixo no talude e junto ao Monumento Afonso 

Costa, reconhecendo ser complicado para os serviços da Higiene Urbana conservarem o 

espaço limpo e manter aquele Monumento com uma boa apresentação, sugeriu retirar-se ou 

então arranjar uma solução para o problema. Lamentou o abate das árvores da Avenida 

Guerra Junqueiro, não tendo dúvidas que a reforma administrativa trouxe alguns problemas 

para as Juntas. O PCP tinha alertado para o facto. Fica-se a aguardar por nova plantação de 

árvores mas que não sejam “bonsais”. Questionou sobre a prestação de serviços de 

Enfermagem, se havia condições para o enfermeiro ir prestar serviço domiciliário a 

tratamentos, injeções, etc., e se havia alguma informação sobre este serviço, porque há 

pessoas acamadas e outras impossibilitadas de saírem de casa, não tendo, por isso, acesso a 

meios de informação. Sobre o Open Night, era da opinião que a realização do evento, este ano 

e nos anteriores, não era suficiente por o comércio estar fraco e devia arranjar-se através da 

Associação de Comerciantes uma solução para fortalecer este ramo. ------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta informou haver informação sobre o serviço de enfermagem nas 

vitrines já existentes na freguesia e nos próprios Postos Clínicos. Quanto à plantação das 

árvores da Guerra Junqueiro, informou estar prevista para o mês de setembro, segundo 

informação da Câmara. Sobre o talude, informou que tinha sido intervenção da Junta o 

retirar da manta por se ter considerado correr risco de incêndio. Quanto ao Monumento 

Afonso Costa, já há alguns anos que falava com a Câmara para fechar a caixa de saneamento 

para a água não correr e substituir as placas de cobre por uma ou duas de pedra. Não 

havendo resultado positivo por parte da mesma, a Junta resolveu proceder à limpeza em 

volta do Monumento para desobstruir o escoamento da água e evitar entupimentos.----------- 

A Sra. Presidente da Assembleia solicitou que fosse incluído na agenda e limpo 

periodicamente, os passadiços das arcadas da Av. Gago Coutinho, constantemente cheios de 

dejetos, e que fossem colocados pinos que impedissem os pombos de usarem o interior das 

arcadas como poleiros. Referiu-se também à sarjeta cimentada frente ao número trinta e seis 

da Rua Abade Faria.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta, relativamente aos pinos, respondeu que as arcadas são 

propriedade privada e que continuariam a proceder à limpeza; quanto à sarjeta, dentro da 
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caixa a Junta não pode fazer nada por falta de equipamento, este tipo de trabalho é da 

competência da Câmara que tem meios próprios neste caso são carros da Brigada de 

Coletores. A Sra. Presidente da Assembleia sugeriu que uma conversa com os 

proprietários poderia ser producente e conseguir-se menos custos com a limpeza e manter-

se o local em bom estado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Filipe Ramos (PS) informou o Sr. Presidente sobre a correspondência trocada entre a CML e 

a Junta, onde se lia sobre toda a intervenção que iria ser feita no arvoredo na Praça de 

Londres, o que foi feito em maio. Antes disso já se tinha atuado na Avenida Guerra Junqueiro, 

sem nenhum pedido de apoio à Câmara. Só depois de ser notícia nos jornais e as pessoas 

terem protestado, é que a Junta solicitou apoio. Disse que a Junta poderia comprar e plantar 

árvores à sua escolha e enviar a fatura à Câmara, tal como fazem outras Juntas de Freguesia 

de Lisboa, sendo muito simples e uma questão de boa vontade. -------------------------------------- 

Manuel Camarinha (PS) questionou sobre a situação financeira, a que se referia a caução 

que foi prestada à PSP no valor de 719,76€ (página um). Sobre as receitas, e apesar de ter 

falado com o Sr. Tesoureiro, achou importante dar conhecimento à Assembleia de não 

aparecer nada escrito sobre a Universidade Sénior e valores pagos pelos alunos. Sobre uma 

outra verba referente às atividades sociais de 42 mil e cem euros, pergunta onde foi gasto. 

Fez um alerta à Assembleia; na sua opinião a Junta deveria ter contratado um Revisor Oficial 

de Contas (ROC) desde dois mil e catorze, inclusive as próprias contas não foram aprovadas 

de acordo com esta determinação do Plano Oficial de Contabilidade (POCAL).-------------------- 

O Sr. Tesoureiro explicou que a Universidade Sénior não aparecia na situação financeira em 

virtude das inscrições serem feitas no ano anterior, entre setembro e outubro, e pagas na 

mesma altura, sendo o custo de cento e cinquenta euros, para residentes e não residentes. O 

valor citado para atividades sociais tem a ver com o Projecto Intervir, incluindo Psicólogos 

nas escolas, polícia, etc. Quanto ao ROC, já tinha solicitado aos nossos Juristas/ANAFRE um 

pedido de parecer e ao próprio Tribunal de Contas, tendo também contactado alguns colegas 

de outras Juntas sobre o assunto, ao que responderam não terem conhecimento. Sobre a PSP, 

explicou que eram serviços prestados quando havia intervenções, por exemplo, pintura de 

passadeiras para travessia de peões, abate de árvores e arbustos, sendo necessário haver 

cortes de ruas ao trânsito e outros; quando se contrata a Polícia para estes serviços não 

dizem o custo porque não sabem quem vai ficar de serviço, se é graduado ou oficial o valor é 
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mais elevado, pedem caução e quando enviam a fatura faz-se o acerto de contas.--------- -------

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

Entrou-se no terceiro ponto, “Discussão e Votação de Contratação de Pessoal-Abertura de 

procedimentos concursais”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Betsabé Viegas (PCP) comentou esperar que esta abertura de concurso não fosse feito só 

para os avençados e propôs que uma Comissão de Recursos Humanos vigiasse o concurso. --- 

Manuel Camarinha (PS) comentou que proposta não estava devidamente clara, nem 

devidamente fundamentada. Fala-se na admissão de três Técnicos Superiores; cinco 

Assistentes Técnicos e seis Técnicos Operacionais. Quanto aos primeiros, não diz onde vão 

ser colocados, qual a área e quem são. Se são licenciados em Engenharia; Direito; Economia 

etc., não está a cumprir os requisitos expostos na Lei. Assim sendo, propôs que a referida 

proposta fosse retirada deste ponto e fosse reformulada para ser aprovada numa próxima 

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

José Franco (BE) concordou com o vogal Manuel Camarinha em retirar-se a proposta, não 

tinha condições para ser apresentada, não tem fundamento nenhum, para além de ter que se 

tornar público.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Junta, em nome do Executivo, concordou em retirar a proposta.---------- 

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

Iniciou-se o quarto ponto, “Discussão e Votação da Segunda Alteração ao Regulamento e 

Tabela Geral de Taxas e Preços da Junta de Freguesia do Areeiro”.----------------------------------- 

O Sr. Tesoureiro explicou que se tratava da alteração do valor das inscrições da 

Universidade Sénior: em 2014 pagou-se pelas inscrições o valor de cento e cinquenta euros; 

para este ano, baixa para cem euros para os alunos residentes na Freguesia e passa a cento e 

oitenta euros para não residentes.-------------------------------------------------------------------------- 

Luis Reis (PS) referiu que esta proposta continha uma discriminação positiva para os 

residentes mas bastante penalizadora para os não residentes. Questionou o Executivo se 

ponderou alternativas de pagamento e se os alunos podiam optar por menor número de 

disciplinas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Tesoureiro disse que existe menor número de inscrições para residentes e maior para 

não residentes. Há a possibilidade de o pagamento ser feito em duas ou três vezes, bastando 
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dirigir-se ao Gabinete de Serviços Administrativos e solicitar o fracionamento do pagamento 

da matrícula.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Manuel Camarinha (PS) questionou quantas disciplinas à escolha do aluno estão 

contempladas no montante a pagar.---------------------- -------------------------------------------------- 

José Franco (BE) comentou que tinha consultado o site da Junta e não tinha encontrado 

nenhuma informação referente à Universidade Sénior e, se não existe, como podia ser 

cobrada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Camarinha (PS) mais uma vez insistiu não encontrar na documentação nada que 

fale das propinas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A vogal do Executivo Patrícia Leitão informou que a forma como este ano foram planeadas 

as inscrições pretende ser um incentivo para as pessoas residentes na Freguesia. Optou-se 

por primeiro abrir as inscrições para os residentes e só passados quinze dias e consoante o 

número de inscrições feitas, abria-se para os que não residiam na Freguesia. Informou 

também que para qualquer atividade que esta Junta faça, sejam passeios, praia, 

Universidade, existe um Gabinete de Apoio Social a que qualquer pessoa pode recorrer.------- 

Margarida Penedo (CDS/PP) referiu que se há pessoas que se inscrevem, apesar de 

pagarem uns mais outros menos, só mostra que a Universidade Sénior é muito boa, e, talvez 

por não existir nenhuma na área das suas residências, optaram por esta.-------------------------- 

A Srª. Presidente da Assembleia solicitou que ficasse escrito no Regulamento, tal como as 

taxas das consultas médicas, os valores das taxas da Universidade. --------------------------------- 

Esta proposta de alteração e a ata em minuta foram aprovadas por unanimidade. --------------- 

A sessão foi encerrada e a próxima ficou agendada para o dia 17 de Setembro, às vinte e uma 

horas, na Sede da Junta de Freguesia do Areeiro.--------------------------------------------------------- 


