ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL
MUNICÍPIO DA AMADORA

ATA N.º 16/2017
1.ª Sessão Ordinária de 2017 da Assembleia de Freguesia de Encosta do Sol

=== Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, reuniu-se a Assembleia de Freguesia de Encosta do Sol em
sessão ordinária, nas instalações da sede da Junta de Freguesia, com as presenças
de dezasseis membros, conforme lista anexa. --------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== O Sr. Presidente da Assembleia deu início à quarta sessão ordinária do ano de
2016, do mandato de 2013/2017, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - Intervenção do público.

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

2 – Período antes da Ordem do Dia.
3 - Ordem do Dia:

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

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

3.1.Análise, discussão e aprovação da Conta de Gerência do exercício de
2016, ao abrigo do art.º 9, n.º 1, alínea b), da Lei 75/2013, de 12 de
setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2. Análise, discussão do Inventário e Património, ao abrigo do art.º 9, n.º
1, alínea b), da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------ --------------------------3.3 Análise, discussão e aprovação da 1.ª Revisão das Opções do Plano e
orçamento para 2017, ao abrigo do art.º 9, n.º 1, alínea a) da Lei 75/2013,
de 12 de setembro; ---------------- ------------------------------------------------------------------------------3.4. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia
acerca da atividade desta e da situação financeira, ao abrigo do art.º 9.º,
n.º 2, alínea e), da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------ -------------------3.8. Ata n.º 15 (4.ª Sessão Ordinária de 2016) do mandato de 2013/2017 –
Discussão e votação; ---------------------------------------------------------------------------------------------Nota: Para abreviar e resumir as atas, tomamos a liberdade de, quando haja
referência aos partidos políticos, identificá-los pelas siglas respetivas: Partido
Socialista – PS; Partido Popular Democrata/Partido Social Democrata – PSD;
Coligação Democrática Unitária – CDU; Centro Democrático Social/Partido Popular
– CDS; Bloco de Esquerda – BE.
Antes do início da ordem de trabalhos desta sessão, o Sr. Presidente da
Assembleia, ao abrigo do art.º 6.º, n.º 1, do Regimento da Assembleia, procedeu a
uma substituição na bancada do BE, tendo o Sr. João Pasadas substituído o Sr.
Armando Conceição. ------------------------------------------------------------------------------------------- -------
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1 – Intervenção do público:

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

=== Sr. Amadeu Pinheiro – perguntou se a alternativa para a CGD é igual à
alternativa da linha do Tua, que nunca mais se concretiza. -------- -------------------- ----------=== Sr. Armando Antunes Martins – considerou lamentável o que se está a passar
com a CGD, depois do fecho dos CTT e de outros serviços, encerram também o
balcão da CGD. ------------------------------------------------------ ---------------------------- --------------------=== O Sr. Presidente da Junta disse que em relação à CGD é pena que não estejam
presentes mais moradores para ficarem informados. A CGD rege-se por normas que
ultrapassam a nossa vontade. Agradeço à população o abaixo-assinado e o lutar
pelos nossos interesses. A CGD informou-nos que o balcão da Brandoa vai ser
encerrado. As alternativas são o balcão da Pontinha e do Casal de São Brás. A
Junta disponibilizou um espaço para um balcão da CGD; neste momento estamos em
negociações com a CGD. A Junta já informou a população de que assegurará o
transporte para a Pontinha para as pessoas mais carenciadas que não têm passe
social. Teremos mais uma caixa automática dentro das instalações da Junta. Em
princípio também teremos um atendimento administrativo, com exceção da
tesouraria, durante a manhã, das 9h às 12h. A contrapartida pela cedência do
espaço da Junta será para afetar à loja solidária. Recomendo que aprendam a
trabalhar com o cartão multibanco pois as cadernetas vão acabar. ------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

2 - Período antes da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------=== O Sr. Presidente da Assembleia informou que foram recebidos vários
documentos que se encontram disponíveis para consulta na Delegação de
Alfornelos. Foi entregue na Mesa da Assembleia, pela bancada da CDU, um
documento que tem o título de Declaração. A CDU leu o referido documento.
Também foi entregue pela CDU uma Saudação ao 25 de abril e 1.º de maio, a qual
também foi lida por esta força política. ------------------------------------------------------------------Sobre a Comissão de transportes e passe social, de harmonia com o aprovado, na
última reunião da Comissão, em colaboração com o executivo da Junta, foi lançado
um inquérito à população sobre a satisfação dos moradores em relação à Vimeca.
Responderam 400 pessoas (300 entrevistas + 100 via digital). Oportunamente, a
meados do mês de Maio, será convocada nova reunião da Comissão, para dar
andamento ao processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre o Correio da Manhã TV e as notícias publicadas pelo mesmo, a Moção foi
enviada à Direção e Redação do CMTV e às entidades escolhidas, conforme
aprovado. Em 9 de Janeiro, fui contactado pelo Sr. Paulo Santos do CMTV, a pedir
explicações sobre o que se tinha passado. Tomei a liberdade de lhe indicar, o
contacto do Membro da AF o Sr. Luís Francisco, para lhe dar as necessárias
explicações (uma vez que foi do PSD a origem da Moção, aprovada por
unanimidade). O Sr. Luís Francisco disponibilizou-se para o efeito. -------------------------
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=== A Sr.ª D.ª Isabel Amor, da bancada da CDU, deixou uma preocupação enquanto
utilizadora das vias da freguesia e que é a seguinte: na Av. Álvaro Cunhal temos
sido confrontados com obras de remoção de terras com o fim da construção de um
novo centro comercial o que tem provocado muitas dificuldades no tráfego.
Questionou se não se poderia ter colocado alguns sinais de trânsito. ----------------------=== A Sr.ª D.ª Fátima Santos, da bancada da CDU, referiu não ter percebido se a
contrapartida da cedência das instalações na Junta à CGD condiciona a abertura
desse posto de atendimento. Também não percebeu qual a documentação que está
disponível na Junta relativa às obras do novo supermercado nas traseiras da Rua
Maria Veleda. Outra preocupação que manifestou é sobre a utilização do METRO
que se tem degradado muito pois com as novas regras, de manhã temos comboio de
20 em 20 minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------=== O Sr. Presidente da Junta informou, em relação à zona da Av. Álvaro Cunhal,
que sendo a rotunda a contrapartida da construção do ALD fez questão que fosse
construída ao mesmo tempo. Em relação à CGD, a contrapartida pela cedência do
espaço será afeta à loja solidária. Em relação ao METRO sabemos que 35% da
frota está parada e a empresa está falida. Sabemos que assim que a empresa tiver
mais comboios disponíveis os porá em circulação. Quer a Junta quer a câmara da
Amadora têm mantido contactos com o METRO para pressionar a resolução deste
problema. Há a promessa de que a situação será ultrapassada dentro de alguns
meses. ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------=== A Sr.ª D.ª Isabel Amor acrescentou a sua preocupação pelo fecho do balcão da
CGD nesse dia. Teve conhecimento de que dois funcionários deste balcão vão
reforçar o balcão da Pontinha. É um dia triste para esta freguesia. Apesar das
diligências da Junta, o que é facto é que o atendimento que eventualmente virá a
existir na Junta não resolverá as necessidades da população. ---------------------------------=== O Sr. Henrique Mendonça, da bancada da CDU, disse saber que os moradores
da Praça Teófilo Braga fizeram uma queixa sobre o ruído existente nesta Praça
para além dos atos de vandalismo. Esta situação urge ser resolvida. A segurança do
público e o silêncio são direitos inalienáveis. A Junta apesar de não ter poderes
pode influenciar a sua resolução. Relativamente ao Metropolitano existem mais de
40 carruagens imobilizadas e 300 trabalhadores que foram despedidos e não é
possível fazer omeletes sem ovos. Olhando mais para trás, é de lamentar o fecho
da SOREFAME pois se ainda hoje existisse seguramente que teríamos onde fazer a
manutenção das carruagens. Por último, uma pergunta ao Presidente da Junta – A
Rua José Afonso tem a placa toponímica partida, para quando a sua substituição? -=== O Sr. Presidente da Junta informou que em relação à Praça Teófilo Braga se
tem enviado imensas reclamações, e inclusivamente, a PSP respondeu que após uma
verificação do local não se identificaram situações anómalas, com exceção da falta
de higiene. Em relação à CGD, a população de Almeida já desocupou as instalações
do balcão da CGD e aguarda até à próxima terça-feira por uma resposta. Em
princípio, a solução será igual à nossa. Quanto à placa toponímica, vai ver o que se
passa pois desconhece que esteja partida. --------------------------------------------------------------
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=== O Sr. João Pasadas, da bancada do BE, perguntou se a Estradas de Portugal
aquando da construção do IC17 não se comprometeu a construir barreiras
arbóreas? Em relação aos semáforos da rotunda Dr. Mário Soares não se poderia
melhorar o seu funcionamento? ---------------------------------------------------------------------------=== O Sr. Presidente da Junta disse desconhecer o que foi prometido à população
na altura da construção do IC17. Este ano já se plantaram 40 novas árvores em
Alfornelos. Quanto aos semáforos, sabe que existem dois computadores que
regulam o tráfego. ------------------------------------------------------------------------------------------3. Ordem do Dia

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

=== O Sr. Ricardo Guedes leu a proposta da Ordem do Dia, que colocou à votação, a
qual foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------3.1 Análise, discussão e aprovação da Conta de Gerência do exercício de
2016, ao abrigo do art.º 9, n.º 1, alínea b), da Lei 75/2013, de 12 de
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------Não tendo havido intervenções, procedeu-se à votação deste ponto, tendo sido a
seguinte: 5 votos contra da CDU; 2 abstenções (1 do PSD e 1 do BE) e 9 votos a
favor do PS. A Conta de Gerência de 2016 foi aprovada por maioria. ----------------Declaração de voto da CDU: o voto contra da CDU não significa que as contas
estejam erradas, mas o voto foi em coerência a não aprovação do orçamento de
2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2. Análise, discussão do Inventário e Património, ao abrigo do art.º 9, n.º
1, alínea b), da Lei 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------------------------Neste ponto não se registou qualquer intervenção.

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

3.3 Análise, discussão e aprovação da 1.ª Revisão das Opções do Plano e
orçamento para 2017, ao abrigo do art.º 9, n.º 1, alínea a) da Lei 75/2013,
de 12 de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------------=== O Sr. Presidente da Junta informou que a revisão orçamental tem em vista a
integração do saldo de 2016, que é alto devido a que só no final de 2016 se recebeu
a transferência da CMA para apoio ao financiamento do autocarro. ------------------------Não tendo havido intervenções, o ponto 3.3 foi sujeito à votação, obtendo a
seguinte votação: 5 votos contra da CDU, 2 abstenções (1 do PSD e 1 do BE) e 9
votos a favor do PS. A 1.ª revisão orçamental foi aprovada por maioria. ------------------3.4 Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia
acerca da atividade desta e da situação financeira, ao abrigo do art.º 9.º,
n.º 2, alínea e), da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------=== O Sr. Henrique Mendonça disse haver um aspeto no Relatório que é de realçar
pois ao fim de 10 ou mais anos, finalmente é dado cumprimento à legislação através
da disponibilização em frente às instalações da Junta de um espaço próprio para os
deficientes. Verificou que no relatório não está incluída qualquer referência à
situação do METRO. ------------------------------------------------------------------------------------------

4

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL
MUNICÍPIO DA AMADORA

=== A Sr.ª D.ª Isabel Amor referiu estar cansada deste documento que é sempre
igual e gostaria que apresentasse uma nova cara. Quanto aos erros ortográficos
Chamou a atenção para os acentos. ------------------------------------------------------------ -----------Não tendo havido mais intervenções, considerou-se a informação escrita apreciada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5. Ata n.º 15 (1.ª Sessão Ordinária de 2017) do mandato de 2013/2017 –
Discussão e votação; ---------------------------------------------------------------------------------------------===Foi solicitada pelo BE uma alteração à Ata n.º 15, conforme documento
distribuído, em que se pretende substituir o texto “O Sr. Armando Conceição, do

BE, referiu que numa outra Assembleia de Freguesia já teve oportunidade de
manifestar a sua discordância nesta matéria. O dever moral de gerir o melhor
possível os recursos postos à disposição da Junta, não é um dever moral. Para o BE,
a Junta de Freguesia não devia recorrer a este tipo de contratos.” pelo seguinte: “o
total desacordo quanto à posição do Sr. Presidente da Junta, tal como já
longamente demonstrado numa anterior Assembleia de Freguesia. O dever moral de
fazer a melhor gestão dos recursos postos à disposição da Junta não é argumento
para a continuidade da utilização da figura dos contratos emprego-inserção, na
medida em que para não apelidar essa utilização de imoral, ela é sem dúvida no
mínimo amoral.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------A Mesa da Assembleia não viu impedimento na inserção do texto proposto pelo BE
em substituição do que está na Ata. Não havendo qualquer outra intervenção, foi a
Ata n.º 15 colocada à votação considerando a introdução da alteração proposta pelo
BE, tendo obtido os seguintes votos: a favor – 15 votos (9 do PS, 5 da CDU, 1 do
PSD); abstenções 1 (do BE) e zero votos contra. A Ata foi aprovada por maioria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== O Sr. Presidente da Assembleia leu a minuta da presente ata, a qual de seguida
foi sujeita à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão pelas vinte e
três horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser colocada à
votação na próxima sessão deste órgão deliberativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia: António Augusto Borges Lopes

A Primeira Secretária: Maria Edite Rocha Henriques
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