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ATA Nº 7 

 

No dia trinta de abril do ano de dois mil e catorze, dando cumprimento ao disposto no 

artigo 11.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu em Sessão Ordinária na Sede, sita 

na Rua João Villaret, número nove, Lisboa, a Assembleia de Freguesia do Areeiro, presidida 

por Ana Paula dos Santos Oliveira, coadjuvada por Patrícia Cardoso Santos, primeira 

Secretária, e Essi Filipa Leppãnen da Silva, segunda Secretária.---------------------------------------

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

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

Filipa Leppãnen da Silva (PSD), António Luís Teixeira Bastos Aldim (CDS/PP), Rui Manuel 

Pessanha da Silva (PSD), Maria Virgínia Martins Laranjeiro Estorninho (PSD), João Filipe 

Viegas Gomes da Silva (PSD), Vasco Manuel de Carvalho Costa Ramos (PSD), Manuel Mendes 

Camarinha (PS), Filipe Guedes Ramos (PS), Vítor Manuel Pais Tavares (PS), Betsabé Perdigão 

Leal Viegas (PCP) e Luís Alberto Salgado Martins Moreira (BE). -------------------------------------- 

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

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

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

Conceição, Tesoureiro - Ameetkumar Subhaschandra e a 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 Presidente da Mesa, antes de iniciar os trabalhos, perguntou se alguém do público quereria 

usar da palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo ocorrido as seguintes intervenções no período antes da ordem do dia (PAOD):----- 

a) O Sr. Rui Martins, membro do Núcleo MaisDemocracia que organizou Petição sobre o 

Cinema Londres, interveio para questionar a Junta de Freguesia acerca da resposta dada por 

esta à Assembleia da República quanto ao Cinema Londres; sobre o Orçamento Participativo; 

quanto à página do Facebook da Junta de Freguesia; acerca do procedimento para requerer 

reuniões na Junta de Freguesia; quanto à resposta (posters) dada pela Junta de Freguesia 
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acerca dos dejectos de cães; acerca de buraco decorrente das obras na Av. de Roma com a 

Av. João XXI; questionou acerca da data de término das obras na Praça do Areeiro; alertou 

para os cabos selvagens e a falta de calhas técnicas existentes nas fachadas de edifícios; 

alertou para o MUPI [Mobiliário Urbano Para Informação] existente em frente ao n.º 14 da 

Av. de Roma, que impede a visibilidade do semáforo, dos automóveis e dos peões 

(passadeira); chamou a atenção para o acampamento nómada localizado na Quinta das 

Ameias; e, por fim, questionou acerca do número de sem-abrigos existente na Freguesia, e 

que tipo de apoio era prestado a estes. --------------------------------------------------------------------- 

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

b) O Sr. José Soares, Presidente da Associação de Moradores das Avenidas Novas, interveio 

para questionar a Junta de Freguesia acerca da Rua D. Filipa de Vilhena, se esta voltaria a ser 

via de sentido único ou se se perpetuariam os dois sentidos de trânsito, alertando que esta 

questão deveria ser colocada àqueles moradores; quanto à limpeza da Av. João 

Crisóstomo/R. D. Filipa de Vilhena, referiu que os varredores que passam naquela zona não 

limpam, por exemplo, os copos de plástico “produzidos” pelo aumento do consumo de 

bebidas alcoólicas na via pública [situação que reforça a intervenção de 31 de março do 

corrente ano, conforme Ata nº 6]; afirmou não ter recebido o Boletim da Junta de Freguesia; 

quanto à Zona 30 existente no Bairro do Arco do Cego, referiu que só terão sido feitas 

modificações na Av. Magalhães Lima e destacou os problemas de acessibilidade, as calçadas 

e as ruas cheias de buracos; por fim, sugeriu que estas situações fossem resolvidas em 

conjunto entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Lisboa. ------------------------------- 

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

c) O Sr. Pedro Janarra interveio para alertar que nos abates de árvores, como o realizado 

pela empresa PLANTAGRI no Jardim Fernando Pessa, devem ser seguidos um conjunto de 

requisitos técnicos, tais como: afixação de avisos no local e avisos nas caixas de correio dos 

moradores nos 15 dias anteriores ao abate, proibição de parqueamento; e alertou que 

técnicos competentes deverão estar presentes no dia do abate; referiu que Parecer para 

aquele Jardim previa o abate de duas espécies que teriam problemas desde 14 de Fevereiro, 

mas que terão sido abatidas seis espécies sãs em período de florescência e nidificação; 

referiu que a empresa PLANTAGRI teria 15 acções judiciais pendentes de insolvência; 

afirmou que aquele Jardim não teria personalidade jurídica, porquanto ainda é um 
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logradouro; e, questionou se a Junta de Freguesia teria conhecimento destas situações e o 

que estaria a planear em termos de reflorestação. ------------------------------------------------------- 

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

d) A Sra. Ana Maria Gonçalves interveio para questionar onde encontrar informação sobre 

atividades, nomeadamente sobre a Assembleia de Freguesia e os Editais, quais as áreas de 

intervenção dos Vogais; apontou para problemas de segurança decorrentes da alteração da 

localização da Esquadra da PSP de Arroios; referiu a existência de buraco na calçada no n.º 

33 da Av. Óscar Monteiro Torres, frente à farmácia; alertou para a mudança do horário de 

funcionamento da Junta de Freguesia (das 10h às 18h), que poderia dificultar o acesso dos 

que trabalham. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

e) A Sra. Alice Bordalo Coelho interveio para reforçar a intervenção do Sr. Pedro Janarra, 

quanto ao abate de árvores. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia solicitou os dados (nomes e contactos) dos 

intervenientes, a fim de responder por escrito àquelas intervenções; e, quanto à questão da 

Segurança, salientou que iria reunir com a 3ª e 5ª Divisões da PSP, e apontou a dificuldade 

de acção nesta matéria por estarem envolvidas duas divisões distintas.---------------------------- 

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia informou que, e nesta qualidade, respondeu à 

Assembleia da República quanto à questão do Cinema Londres. ------------------------------------- 

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

Iniciou-se um período de apresentação de PONTOS PRÉVIOS.---------------------------------------- 

Luís Moreira (BE) interveio para questionar sobre o ponto de situação da criação de 

gabinete jurídico, no seguimento do Requerimento que apresentou, e apresentou Moção 

para Criação de Consultas de Terapias Alternativas. ---------------------------------------------------- 

Rui Pessanha (PSD) esclareceu que a licença da Entidade Reguladora da Saúde, para os 

postos clínicos, se aplicam apenas às consultas de medicina tradicional. --------------------------- 

Luís Moreira (BE) retirou a Moção. ------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia respondeu à questão do gabinete jurídico, referindo 

que recebeu Proposta do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, que previa 
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que as consultas tivessem lugar na Ordem dos Advogados, sita na Rua dos Anjos, com o valor 

de 25€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

António Aldim (CDS/PP) apresentou Recomendação relativa ao Jardim do Arco do Cego. ---- 

Manuel Camarinha (PS) interveio para propor que fosse considerada a apresentação de 

denúncias junto da ASAE, Autoridade Tributária, e Autoridade para as Condições do 

Trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se à votação da recomendação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ------ 

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

A Srª Presidente da Assembleia de Freguesia apresentou e leu um Apelo em Defesa da 

Escola Pública, que lhe havia sido endereçado por carta, e questionou se o mesmo deveria 

ser votado em Assembleia, dado que os subscritores assim o solicitavam ou, em alternativa, 

poderia ser subscrito individualmente. -------------------------------------------------------------------- 

Rui Pessanha (PSD) alertou para o facto de o PAOD ser momento de discussão e votação de 

assuntos relativos à Junta de Freguesia e este Apelo, sendo um documento de âmbito 

nacional e que pode ser subscrito individualmente, não poderia ser discutido ou votado em 

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

Virgínia Estorninho (PSD) apresentou um protesto à Mesa da Assembleia quanto ao Apelo, 

referindo que devia ser dado apenas conhecimento do mesmo e que não podia ser 

submetido a votação porquanto estava disponível para subscrição individual. ------------------- 

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

Manuel Camarinha (PS) interveio para referir que documentos pedidos pela Comissão de 

Economia e Finanças, por carta enviada em 08/04/2014, foram entregues pelo Executivo 

da Junta em 28/04. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Pessanha (PSD) referiu que tais documentos ainda não haviam sido analisados pela 

Comissão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Procedeu-se à votação da Ata nº. 4, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ----------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De seguida, passou-se ao Ponto 1 da Ordem de Trabalhos, Apreciação da informação 

escrita do Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro acerca da actividade da Junta 

de Freguesia, no período de janeiro a abril. ----------------------------------------------------------- 

Manuel Camarinha (PS) interveio para questionar quanto ao “Areeiro Porta a Porta”, como 

seria organizado, de que forma seria feita a sua divulgação, e de que forma seria feita a 

contratação do motorista ou se este viria da Câmara Municipal; quanto aos “Mercados e 

Feiras”, se os espaços estariam todos arrendados e qual a situação do seu arrendamento; 

apreciou positivamente o novo modelo de Informação Escrita; e, por fim, sugeriu a alteração 

de “foram efetuados” para “foram emitidos” (página 5 da Informação), e a inserção de coluna 

para receitas na tabela sobre as consultas dadas (página 11). ---------------------------------------- 

António Aldim (CDS-PP) interveio para saudar o Presidente da Junta sobre o modelo de 

Informação Escrita; quanto à Proteção Civil (página 4), questionou se a Casa da Cultura e 

Juventude – local escolhido para servir o C.O.E., teria resistência sísmica, e se o risco tinha 

sido calculado na escolha deste local. ----------------------------------------------------------------------- 

Filipe Ramos (PS) interveio para questionar, quanto aos Equipamentos Escolares (página 6), 

qual a previsão para a abertura da nova creche e quais os custos associados; quanto ao 

encerramento da 10.ª Esquadra da PSP (Arroios), se a Junta de Freguesia do Areeiro foi tida 

em conta neste encerramento. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia interveio para responder àqueles membros da 

Assembleia de Freguesia. Quanto ao “Areeiro Porta a Porta”, referiu que a Câmara vai dar 

informação sobre percurso para não coincidir com carreiras da CARRIS; e que o motorista 

será técnico operacional da Câmara, que terá de manifestar vontade em vir para a Junta, será 

entrevistado por esta. Quanto à Casa da Cultura e Juventude, informou que a mesma consiste 

num bloco térreo construído em betão armado, com enchimento em alvenaria e tijolo, tendo 

em conta o risco sísmico; e que a energia própria está prevista, mas ainda não instalada. 

Quanto à Creche do programa “B.a.Bá”, informou que a mesma foi concessionada a uma 

empresa, para 84 utentes, e que Contrato será feito entre Câmara Municipal de Lisboa e a 

empresa. Quanto à 10.ª Esquadra da PSP, teve conhecimento do seu fecho através da 

Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins. Tendo informado que vai 

manter-se a Esquadra das Olaias. ---------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Entrou-se no Ponto 2 da Ordem de Trabalhos, Apreciação e votação da Conta de Gerência 

de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Camarinha (PS) referiu que a conta de gerência não corresponde exatamente ao 

orçamento que foi aprovado por esta Assembleia, tendo ocorrido algumas transferências de 

verbas entre rúbricas. Fez referência à existência de uma limitação legal, em termos de 

montantes, entre estas transferências. Solicitou esclarecimentos.------------------------------------ 

O Sr. Tesoureiro respondeu que há limitações de 20%, não tendo estas operações excedido 

esta percentagem. Lembrou que, anteriormente, tinha sido aprovado em Executivo e, 

posteriormente, em Assembleia de Freguesia, um orçamento com rúbricas e valores de duas 

extintas entidades, São João de Deus e Alto do Pina, existindo rúbricas com valores díspares 

que tiveram de ser corrigidas através de revisão orçamental, entretanto aprovada pela 

Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente solicitou os documentos que originaram a elaboração da presente 

conta de gerência, nomeadamente, com os valores pertencentes às extintas Juntas de 

Freguesia que deram origem ao Areeiro.------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Tesoureiro disponibilizou-se para enviar à Assembleia de Freguesia as contas de 

gerência que transitaram do Alto do Pina e de São João de Deus, colocando a dúvida de 

legalidade para enviar estes documentos aos atuais membros da Assembleia de Freguesia do 

Areeiro, mas disponibilizando-se para remeter a informação à Presidente da Mesa. A 

Senhora Presidente reiterou o pedido, até porque estes documentos já tinham sido 

entregues pelo Sr. Tesoureiro ao Sr. Manuel Camarinha do PS, conforme o próprio lhe tinha 

dado conhecimento e, portanto, era apenas uma questão de divulgação por todos os 

membros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Conta de Gerência de 2013 foi aprovada por maioria, com seis votos a favor, do PSD e do 

CDS, e sete abstenções, do PS, da CDU e do BE.  ----------------------------------------------------------- 

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

Passou-se ao Ponto 3 da Ordem de Trabalhos, Apreciação e votação do Regulamento 

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

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia apresentou errata aos artigos 4.º e 11.º do 

Regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Luís Moreira (BE) interveio para sensibilizar para o envio de documentação por email, em 

detrimento do seu envio em papel. -------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia apontou para que quem entendesse receber a 

documentação por email, deveria solicitá-lo junto do João Agostinho. ------------------------------ 

Virgínia Estorninho (PSD) interveio para referir que o Regimento prevê que a documentação 

seja entregue em suporte papel. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia salientou que seria dada preferência ao envio 

de documentação por email, desde que os membros da Assembleia assim o explicitassem, e 

informou que, por lei, os documentos deveriam ser enviados por carta registada ou com 

protocolo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Pessanha (PSD) referiu que, pelo menos, a convocatória deverá ser enviada por carta. --- 

Manuel Camarinha (PS) interveio para alertar para erro no art.º 16.º, e para dúvida no art.º 

23.º. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Moreira (BE) interveio para sugerir que na alínea a) do art.º 23.º fosse feita a alteração 

de “dirigidos” para “com vista a”. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou que iriam analisar este documento junto do 

Apoio Jurídico. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se à votação do Regulamento Geral de Taxas e Preços e Tabelas da Junta de Freguesia 

do Areeiro, tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com uma abstenção do PCP. ------------ 

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

De seguida, entrou-se no Ponto 4 da Ordem de Trabalhos, Apreciação e votação da 1ª 

Revisão Orçamental 2014. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Betsabé Viegas (PCP) interveio para questionar a alteração do valor da rubrica do Apoio 

Jurídico, de 5000,00 euros para 28.000,00 euros (página 7 da Revisão Orçamental). ------------ 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia respondeu referindo que a alteração orçamental se 

devia à criação do Departamento Jurídico na Junta. ----------------------------------------------------- 

Manuel Camarinha (PS) questionou quanto às verbas da Água (num total de 110.000,00 

euros, sendo que 80.000,00 euros são só para a Fonte Luminosa da Alameda), da 

Consultadoria (num total de 60.000,00 euros), e da empresa para dar apoio a Regulamentos 

(num total de 5.000,00 euros). ------------------------------------------------------------------------------- 
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Solicitou também informação sobre o aumento da verba com apoio jurídico e se esses 18.000 

euros estavam relacionados com o Protocolo com a Ordem dos Advogados, bem como como 

do aumento de 31.000 euros no investimento com as zonas verdes---------------------------------- 

O Sr. Presidente do Executivo explicou que vão proceder ao apuramento da localização dos 

contadores para aferirem da conformidade daqueles custos. Em relação aos 60 mil euros em 

Consultoria, contrataram uma empresa para dar apoio em todos os assuntos de contratação 

da Junta e na plataforma na internet. O Sr. Tesoureiro explicou que a verba de 18 mil euros 

será alocada ao protocolo com a Ordem dos Advogados. Referiu que 1 milhão de euros estão 

cativos pela Câmara Municipal de Lisboa, podendo vir a ser, ou não, utilizados, pois reportam 

a competências da Câmara que irão passar para a Junta. Os 150 mil euros são investimento 

em espaços verdes que pode ser realizado e está incluído na verba referida de 1 milhão de 

euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Betsabé Viegas (PCP) questionou porque é que a verba de requalificação do Lago da Praça 

João do Rio passou de 50 mil euros em orçamento para mil euros nesta Revisão.----------------- 

O Sr. Presidente do Executivo explicou que, inicialmente, tinham pensado que o lago passaria 

para a competência da Junta, mas, acabou por continuar na CML. Futuramente, e no âmbito 

do que for acordado com a CML, a manutenção do lago poderá ser delegada na Junta. O valor 

está também incluído na referida verba de 1 milhão de euros.---------------------------------------- 

Betsabé Viegas (PCP) referiu que preferia ver a indicação de uma verba inferior, cem euros, 

por exemplo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Manuel Camarinha (PS) referiu que o orçamento da Ação Social tinha passado de 5,37% para 

9,1%, sendo um aspeto positivo, tendo em conta a situação que o País atravessa. ---------------- 

Posto isto, passou-se à votação 1ª Revisão Orçamental de 2014, tendo sido aprovada com 

seis votos a favor (PSD e CDS) e sete abstenções.. -------------------------------------------------------- 

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

Procedeu-se às votações das Atas em minuta relativas à Conta de Gerência de 2013, ao 

Regulamento Geral de Taxas e Preços e Tabelas da Junta de Freguesia do Areeiro e à 1ª 

Revisão Orçamental 2014. As três votações foram aprovadas por unanimidade. ----------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão, ficando a próxima agendada para dia vinte 

e cinco de Junho de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, na Casa da Cultura e 

Juventude, sita na Rua Capitão Henrique Galvão, em Lisboa. ------------------------------------------ 

 

 
Ana Paula dos Santos Oliveira 
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