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       ATA N.º 02/2022 

   Sessão Ordinária de Junho 
29 de junho de 2022 

  

=== Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas 

e trinta minutos, reuniu-se a Assembleia de Freguesia de Encosta do Sol em Sessão Ordinária de 

Junho, nas instalações do Espaço Polivalente da Junta de Freguesia, sito na Rua Luís Vaz de 

Camões, s/n, na Brandoa, com as presenças de dezoito Membros: ------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia, Maria Edite Rocha Henriques, Primeiro Secretário, Fábio André Belo 

Ramalho, Segundo Secretário, Sandra Marina dos Santos Moura e dos seguintes Membros desta 

Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PS - Partido Socialista: David António da Cruz Baetas, por substituição, Sara Marina Paulo dos 

Santos; Luís Filipe Martins Xavier; Graciete Cristina Margarido Lavado Pereira; Édio Luíz dos Santos 

Soares Martins; Sandra Isabel Braz Simplício Paixão; Carlos Manuel Luís d’ Ascenção Rolo e Inês 

Maria Belo Pedro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PPD/PSD - Partido Social Democrata: Mário da Conceição Fernandes; Carlos Alberto Alves Jorge e 

José Carlos Prado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CDU - Coligação Democrática Unitária: Isabel Maria Gabriel Rosa Amor; Henrique Arantes Lopes 

de Mendonça, por substituição. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

CHEGA: Paula Virgínia Lima Teixeira. ---------------------------------------------------------------------------------- 

BE – Bloco de Esquerda: Manuel Carlos Nunes Abalada. -------------------------------------------------------- 

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

Pela senhora Presidente da Assembleia foi verificada a existência de Quórum. ---------------------------- 

 

**************** 

 

------------------------------------------------------ SUBSTITUIÇÕES ------------------------------------------------------ 

A senhora Presidente da Assembleia informou que solicitaram a sua substituição nesta Sessão, 

pelo PS, o senhor António Carlos de Carvalho Peixoto e pela CDU, a senhora Paula Alexandra 

Santos Ribeiro Pereira, e ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, do Regimento da Assembleia, procedeu-se 

às substituições respetivamente pelos senhores David António da Cruz Baetas e Henrique Arantes 

Lopes Mendonça. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Informou ainda que a senhora Andreia Filipa de Almeida Martins, pelo CDS-PP, por motivos de 

saúde não esteve presente nesta Sessão e que não foi substituída por indisponibilidade dos 

restantes cidadãos do mesmo partido. ------------------------------------------------------------------------------- 

 Os documentos referentes às presentes substituições encontram-se em anexo à presente ata, dela 

constituindo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

**************** 

 

------------------------------------------------------ ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------ 

=== A Presidente da Assembleia deu início à Sessão Ordinária de Junho, com a seguinte Ordem do 

Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Intervenção do Público ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Período Antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------- 

3. Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Análise, discussão e votação da 2.ª Alteração do Mapa de Pessoal de 2022, ao abrigo da 

alínea m), do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação; --- 

3.2 Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade 

desta e da situação financeira, ao abrigo da alínea e), do n.º 2 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 

de 12 de setembro, na sua atual redação. ------------------------------------------------------------------- 

 

**************** 

 

----------------------------------------- Ponto 1 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------------- 

=== A senhora Presidente da Assembleia explicou as normas regimentais pelas quais se deve reger 

a intervenção do público, após o que procedeu à abertura da inscrição, tendo-se inscrito o senhor 

Nuno Lamúrias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O senhor Nuno Lamúrias interveio, nos termos do documento que se encontra anexo à 

presente ata, dela constituindo parte integrante.-------------------------------------------------------------------

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

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que irá inteirar-se de que forma se  
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poderá minimizar a situação na Rua Clementino da Costa, mas a configuração do passeio é antiga o 

que propicia acidentes. É necessário ter em conta o direito à mobilidade e o direito ao acesso à 

garagem do cidadão que ali mora. Estas duas situações são incompatíveis e não propiciam uma 

resolução do problema favorável para ambas as partes. --------------------------------------------------------- 

A situação no Largo do Poder Local deve-se a vários fatores, entre os quais, a alimentação de 

animais na via pública, o que propicia o aparecimento dos roedores, o que tem levado, inclusive, a 

desentendimentos entre os moradores. Existe também a falta de disciplina em colocar o lixo 

dentro do caixote e não fora, como habitualmente acontece. Esta situação apenas se consegue 

controlar com um esforço conjunto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Foi reparado um esgoto que estava danificado e efetuada uma desratização de forma a minimizar 

esta situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na questão da segurança considera que, trata-se mais de questões sociais do que policiais. A Junta 

de Freguesia tem tentado intervir junto das forças de segurança, reunindo frequentemente com 

estas, mas reconhece, que também estas possuem dificuldades numa atuação mais musculada. ---- 

O Presidente da Junta conjuntamente com a Câmara Municipal da Amadora tem atuado junto dos 

estabelecimentos que funcionam indevidamente e a horas tardias. ------------------------------------------ 

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

=== O senhor Manuel Carlos Nunes Abalada (BE), agradeceu os esclarecimentos prestados pois 

desconhecia tal realidade na Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

**************** 

 

--------------------------------------- Ponto 2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DIA --------------------------------- 

=== A senhora Presidente da Assembleia deu algumas informações sobre o expediente geral e 

correspondência recebida. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Assembleia informou que foram rececionadas três perguntas dirigidas ao 

Executivo da Junta de Freguesia e elaboradas pela Bancada da CDU, que são as seguintes: 

“Agravamento da situação económica”, “Integração cultural e segurança pública na Freguesia” e 

“Ponto CTT da Brandoa”, conforme documentos anexos à presente ata, dela constituindo parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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=== O senhor Édio Martins (PS), interveio relativamente ao “Agravamento da situação económica”, 

solicitando um pedido de esclarecimento à Bancada da CDU indagando, se na redação apresentada 

não faltaria um parágrafo, pois a explicação real que conduziu aos problemas atuais da Europa, 

nomeadamente à guerra, devem-se à Federação Russa e não à orientação capitalista conforme 

indicou a Bancada da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu ainda, que a Bancada da CDU deveria apenas ter colocado as questões de forma a 

enquadrar os problemas da Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Henrique Mendonça (CDU), esclareceu que as perguntas foram fundamentadas pela 

CDU e que são essas as questões essenciais. ------------------------------------------------------------------------ 

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

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, relativamente ao primeiro documento, informou 

que desde dois mil e catorze, a Câmara Municipal da Amadora delega na Junta de Freguesia da 

Encosta do Sol o atendimento geral de natureza social, designadamente no âmbito do sistema de 

atendimento e acompanhamento integrado (SAAI), cabendo-lhe a responsabilidade de articulação 

com o Instituto da Segurança Social I.P. e a disponibilização dos meios necessários à correta 

implementação do SAAI. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No âmbito do SAAI são tomadas medidas de acordo com a evolução do perfil do utente e das 

problemáticas apresentadas, informação monitorizada mensalmente. -------------------------------------- 

Assim destacam-se como principais medidas de sinalização de deteção de famílias em situação de 

vulnerabilidade social: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Acesso mais rápido e eficaz ao atendimento social através da realização das marcações de 

atendimento social por triagem, com o objetivo de organizar o atendimento dos utentes, 

proporcionando um suporte de qualidade e eficiente. Este sistema permite determinar a 

gravidade da situação de cada utente, tendo os técnicos, assim a possibilidade de oferecer uma 

assistência mais objetiva, não havendo listas de espera. A triagem funciona à sexta-feira das 9,00 

horas às 12,00 horas através de atendimento telefónico. É garantido atendimento na hora por um 

técnico, sem que haja lista de espera. Destacamos que entre janeiro e maio do presente ano já 

foram realizados quinhentos e quarenta e sete atendimentos sociais e atribuídos noventa e três  
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apoios no valor total de 9364,50€ (nove mil, trezentos e sessenta e quatro euros e cinquenta 

cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Intervenção integrada e próxima com as entidades locais, nomeadamente, Câmara Municipal 

Amadora, Segurança Social, CLAIM - AJPAS, Pressley Ridge, ABCD, Segurança Social, CPCJ da 

Amadora, Núcleo Infância e Juventude, UCSP Brandoa, Centros Paroquiais, HFF, Cruz Vermelha 

Portuguesa, escolas, PSP, por forma a sinalizar (ficha de sinalização ou através de contacto 

telefónico/email), avaliar e dar o melhor encaminhamento possível às situações de 

vulnerabilidade social reportadas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Mensalmente a Câmara Municipal da Amadora envia à Junta de Freguesia a lista de pessoas 

inscritas na plataforma informática criada pelo Banco Alimentar Contra a Fome – Rede de 

Emergência Alimentar, para avaliação e eventual acompanhamento das situações, sendo que 

todos os inscritos são informados de como devem proceder para efetuar marcação de 

atendimento social na Junta de Freguesia da sua área de residência. ---------------------------------------- 

Importa ainda salientar que a Junta de Freguesia em parceria com o IEFP promove o 

funcionamento do Gabinete de Inserção profissional, projeto que foi prorrogado até vinte e oito 

de fevereiro de dois mil e vinte e três e que este gabinete trabalha em estreita ligação com o 

gabinete de ação social. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram aumentadas as verbas para os apoios imediatos. Não existem filas de espera ou situações 

de carência extrema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

=== A senhora Isabel Amor (CDU), no contexto do agrupamento de escolas da Freguesia expôs que 

existiam situações de crianças com dificuldades pelas mais variadas razões. Entende que a Junta 

deve estar na linha da frente em articulação com a Câmara Municipal da Amadora na resolução 

destas situações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente à intervenção anterior expôs que o PCP e a CDU sempre se assumiram pela paz. O 

partido não aceita qualquer lição sobre esta matéria e não apoiaram a aquisição pela União 

Europeia de armas para fornecer a uma parte do conflito, pois não deveriam ser fornecidas a 

nenhuma das partes do conflito. De modo que, não hajam desvios das questões essenciais para 

outras, mas que são essenciais neste momento à CDU e à Freguesia, e que são decorrentes não só,  
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mas também, da guerra. Neste momento, os combustíveis estão mais caros, assim como os bens 

de primeira necessidade, embora todas as famílias da freguesia já os pagavam mais caros antes da 

guerra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Independentemente de não ser responsabilidade da Junta, questionou o senhor Presidente da 

Junta sobre a resposta às duas últimas questões colocadas pela Bancada da CDU. ----------------------- 

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

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu que não pretendia deixar perguntas por 

responder. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a primeira questão, afirmou que a Escola nunca informou a Junta sobre a carência 

económica das crianças que frequentam o estabelecimento escolar e que foi disponibilizado um 

psicólogo que apenas recebeu a sinalização de três famílias, num dado ano letivo, aquando do 

fornecimento do pequeno almoço às crianças. A alimentação das crianças é da responsabilidade 

da Câmara Municipal da Amadora e afirmou que depositava total confiança na continuidade do 

trabalho da Câmara Municipal para o próximo ano letivo. ------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Henrique Mendonça (CDU), leu a pergunta sobre “Integração cultural e segurança 

pública na Freguesia”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Édio Martins (PS), interveio dizendo que as perguntas da CDU eram pouco claras. ---- 

Na primeira frase, Portugal no contexto europeu tem o índice de insegurança mais baixo e não 

existem motivos para alarmismos, conforme observação da CDU. -------------------------------------------- 

A CDU não apresentou um ponto de partida ao indicar que existia uma tendência de evolução 

negativa. Mencionou que devia partir também dos representantes na Assembleia de Freguesia 

publicitarem os factos positivos e não só os negativos. ----------------------------------------------------------- 

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

=== A senhora Isabel Amor (CDU), referiu que o objetivo desta questão foi o de despertar 

consciências e chamar a atenção da opinião pública para o agravamento do tipo de violência e 

para as suas causas a montante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou ainda que, relativamente à primeira  
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questão e de acordo com a informação que dispomos à presente data as refeições escolares estão 

garantidas aos alunos fora do horário letivo e durante as férias escolares integradas no Programa 

“Aprender & Brincar”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a questão da segurança, o fenómeno da delinquência juvenil estava a ser estudado. Referiu 

ainda que a CDU denunciava as questões que não estão bem na Freguesia, mas com isto 

alimentavam o descontentamento dos moradores da Freguesia e nunca referiam os pontos 

positivos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Manuel Abalada (BE), explicou que o fenómeno da delinquência existia há trinta 

anos no Reino Unido, na Bélgica e na Holanda, e apenas chegou a Portugal passados trinta anos, 

pelo que Portugal terá de se preparar para o enfrentar. ---------------------------------------------------------- 

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

=== A senhora Isabel Amor (CDU), lembrou que a CDU dá muitos contributos através do seu 

programa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Édio Martins (PS), mencionou que o tratamento que a comunicação social dava a um 

fenómeno de violência em Cascais ou na Amadora, era diferente. -------------------------------------------- 

Sugeriu que nas redes sociais existissem contributos mais positivos sobre os próprios moradores 

da Freguesia. As questões de inclusão passavam muito pela transmissão da boa imagem. ------------- 

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

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, apelou ao bom senso na gestão das redes sociais 

para que fossem focados os pontos positivos e não apenas os negativos. ----------------------------------- 

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

=== O senhor Manuel Abalada (BE), referiu que na Amadora existe um enorme complexo de 

inferioridade quando deveria existir orgulho do povo trabalhador que vive na Amadora. A 

comunicação social vende muito por causa da Amadora e era importante que os moradores da 

Amadora tivessem mais orgulho em si próprios. ------------------------------------------------------------------- 

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

=== A senhora Isabel Amor (CDU), informou que a CDU possuí uma página nas redes sociais onde 

coloca apenas as questões que são tratadas na Câmara Municipal e era alheia a quem as usava de  
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forma incorreta e ela própria nas suas redes sociais pessoais aprovava diversas vezes as ações 

positivas na Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Henrique Mendonça (CDU), afirmou que as intervenções da CDU têm subjacente o 

melhoramento do trabalho executado na Freguesia. ------------------------------------------------------------- 

De seguida, passou à leitura do documento “Ponto CTT da Brandoa”. --------------------------------------- 

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

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que a falta de fundos nos postos dos 

CTT já existia quando os CTT se situavam na Rua do Município, na Brandoa, pois o plafond 

disponibilizado para cada ponto, por razões de segurança, era muito baixo. -------------------------------  

A Junta possuí o “Bus Solidário” e transporta o utente ao local para receber os fundos de que 

necessita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu que, estranha só agora a senhora Isabel Amor vir colocar a questão da insuficiência de 

verbas e que nunca tenham abordado essa questão quando ocorria no antigo posto CTT. A questão 

fundamental é a existência de um posto CTT para a Freguesia. Já existiram quatro bancos e agora 

existe apenas um, ou seja, todas estas questões estão interligadas. Não tem de ser a Junta de 

Freguesia a substituir os CTT pois a responsabilidade tem de recair sobre os CTT. ------------------------

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

=== A senhora Presidente da Assembleia, informou que o Período Antes da Ordem do Dia já 

excedia o tempo limite de uma hora de duração, conforme o estabelecido no Regulamento, e 

perguntou à Bancada do PSD se prescindia da sua intervenção dado que a mesma era uma 

pergunta e não uma moção. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Mário Fernandes (PSD), informou que iriam reformular o documento e que nesta 

Sessão não iriam intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, ainda no âmbito da questão sobre o posto dos 

CTT, afirmou que entre um ponto CTT e nada, preferia o ponto CTT. Como não tinha capacidade 

para instalar uma loja CTT à dimensão ideal para a população, contentava-se com o que era 

possível. Na questão dos bancos tentou-se reverter a situação, mas tal não foi possível. ---------------  
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A posição da Junta de Freguesia foi igual aquando da extinção do ponto de venda de passes 

sociais, pois, são vendidos oitocentos passes todos os meses. ------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Édio Martins (PS), referiu que acompanhava as preocupações do Executivo da Junta 

e que na sua opinião esta trabalha em benefício da população. ----------------------------------------------- 

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

=== A senhora Isabel Amor (CDU), interveio explicando que a sua Bancada não defende o 

encerramento de nada, mas apenas acompanhava as preocupações da Junta de Freguesia no 

sentido de fazer mais e melhor. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Manuel Abalada (BE), disse que na Rua Damião de Góis, na última bifurcação 

existiram casos de viaturas de emergência que não conseguiram chegar aos pacientes pois os 

passeios estavam bloqueados devido aos motoristas estacionarem de forma inconveniente e pediu 

que se colocassem pinos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que os carros que diariamente 

estacionam na rotunda que antecede o parque estariam a precisar de uma intervenção da PSP, 

quando a duzentos metros se encontra um parque de estacionamento. ------------------------------------ 

Mais informou que a Junta de Freguesia tem a intenção de transformar aquele espaço num 

Polidesportivo e em articulação com a Câmara Municipal estão a analisar a questão. ------------------- 

Referiu ainda que a PSP já fez algumas intervenções no que respeita ao estacionamento indevido, 

mas foi mal acolhida e por isso vem intervindo apenas no caso de transgressão rodoviária. ----------- 

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

=== A senhora Isabel Amor (CDU), solicitou que o horário das Sessões da Assembleia de Freguesia 

fosse retomado para o horário anterior à pandemia da COVID – 19, isto é, para as 21h00, pois seria 

mais fácil para quem trabalha. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

=== A senhora Presidente da Assembleia, indicou que se estava a ponderar sobre essa questão. --- 

 

**************** 
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--------------------------------------------------- 3 – ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------- 

=== A Ordem do Dia foi lida e aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------- 

3.1  – Análise, discussão e votação da 2.ª Alteração do Mapa de Pessoal de 2022, ao abrigo da 

alínea m), do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. --------- 

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

=== O senhor Presidente da Junta, informou que esta alteração teve a ver com a atualização do 

quadro de pessoal na sequência da saída de um funcionário por mobilidade. ----------------------------- 

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

=== A senhora Isabel Amor (CDU), solicitou mais informações pois o quadro não era muito claro no 

que se referia ao total de funcionários. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, explicou que este era o modelo tipo dos quadros 

de pessoal e disponibilizou-se para esclarecer quaisquer dúvidas que se pudessem suscitar. ---------- 

Relativamente à questão colocada pela senhora Isabel Amor sobre as novas contratações, o senhor 

Presidente da Junta disse haver a possibilidade de colocar mais funcionários no balcão online se 

existisse maior procura e necessidade. ------------------------------------------------------------------------------- 

Está em curso a elaboração de um novo organograma dos serviços que será discutido em breve. 

Existe a necessidade de contratar um fiscal, mas não tinham ainda surgido funcionários disponíveis 

por mobilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Manuel Abalada (BE), elogiou o combate da Junta ao trabalho precário. ---------------- 

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

=== A senhora Isabel Amor (CDU), explicou que o ponto em análise se referia a postos de trabalho 

já preenchidos e esta incorreção devia-se à apresentação do mapa de pessoal, a qual necessitava 

ser revisto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Não se tendo verificado mais nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia de 

Freguesia, a senhora Presidente da Assembleia colocou a proposta a votação, a qual foi aprovada 

por maioria, com 17 votos a favor (11 PS, 3 PSD, 2 CDU e 1 BE) e 1 abstenção (CHEGA), anexando- 
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se à presente ata, dela constituindo parte integrante o documento ora aprovado. -------------------------

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

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

3.2. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade 

desta e da situação financeira, ao abrigo da alínea e), do n.º 2 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 

de setembro, na sua atual redação. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Mário Fernandes (PSD), referiu que no quadro 2 das receitas, na designação do 

capítulo 04 das receitas, o termo “multa” deveria apenas ser aplicado aos tribunais, sendo que as 

Juntas cobram coimas, e interrogou como se conseguiam orçamentar as receitas de multas. --------- 

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

=== A senhora Presidente da Assembleia, esclareceu que esta era a designação oficial daquele 

capítulo da receita, conforme estabelece o Decreto – Lei 26/2002, de 14 de fevereiro (Classificador 

económico das receitas e das despesas públicas) e que este capítulo abrange todas as situações; as 

multas, as coimas e as penalidades. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou, que a sua orçamentação normalmente se baseia no histórico da cobrança de anos 

anteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu que não era possível alterar o classificador 

económico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O senhor Henrique Mendonça (CDU), referiu que na página três estavam descritos os 

atendimentos que foram efetuados e pediu que fosse aprofundada a sua descrição. --------------------  

Na página sete foram apenas frisadas as relações com a PSP não estando descritas as relações com 

a Polícia Municipal que também intervém na freguesia. Perguntou também, porque na página onze 

não estavam quantificados os cidadãos com necessidades especiais. ---------------------------------------- 

Na página dezassete, pediu que fosse explicado a expressão “partilha entre migrantes” pois só 

existia um logotipo e nada mais. ---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, na questão da polícia municipal, indicou que não 

existia qualquer razão para a quantificar pois estes dirigem-se à Junta duas vezes por mês para 

receber indicações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao “Bus solidário” não existiram solicitações para mobilidade reduzida, mas o veículo 

também não possui estrutura, nem pessoal especializado para cadeiras de rodas. -----------------------  

No que se refere à expressão “partilha entre migrantes“, a Junta de Freguesia celebrou um 

protocolo com a AJPAS (Associação de Intervenção Comunitária Desenvolvimento Social e de 

Saúde) responsável pelo funcionamento do CLAIM - Centro Local de Apoio à Integração de 

Migrantes (zona Norte) para cedência da Loja do Centro Comercial da Colina do Sol. Esta medida 

tem como objetivo aumentar a capacidade de apoio à população/ cidadãos migrantes no processo 

de legalização, regularização, nacionalidade, reagrupamento familiar, habitação, retorno 

voluntário, saúde, trabalho, saúde, educação, entre outras questões. --------------------------------------- 

Destacou as atividades desenvolvidas no Primeiro Semestre de dois mil e vinte dois. ------------------- 

- Apoio da Junta de Freguesia na iniciativa “Semana da Diversidade Cultural - Partilha entre 

migrantes” organizada pela AJPAS-CLAIM Norte e realizada no passado dia 24 de maio na Junta de 

Freguesia de Encosta do Sol. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Apoio da Junta de Freguesia na promoção do curso “português para estrangeiros” - pós-laboral 

financiado pelo FAMI (Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração) organizado pela 

AJPAS/CLAIM Norte em parceria com a Associação local – BAB UL IL – Associação Cultural Islâmica 

financiado, curso iniciado em junho. ----------------------------------------------------------------------------------

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

=== O senhor Édio Martins (PS), concordou que o relatório estava bem elaborado pois estava 

sintético e elucidativo e sugeriu que este fosse mais divulgado pela população. -------------------------- 

Elogiou também o sentido de responsabilidade e de bom senso da Junta na gestão financeira. ------

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

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, explicou que existiam muito poucos seguidores 

nas redes sociais, e era preciso uma maior divulgação para que as informações chegassem a um 

maior número da população da freguesia. Informou que estavam a ser estudados outros métodos 

de divulgação, tais como painéis de informação digital, e aceitava sugestões dos senhores 

membros da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL 

MUNICÍPIO DA AMADORA 

Página 13 de 14 

 

 

Informou ainda, que os serviços da Área Social da Junta irão passar para o Espaço do Fórum devido 

ao pouco espaço existente no edifício da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------

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

=== A senhora Isabel Amor (CDU), elogiou a iniciativa da semana da diversidade cultural pois no 

concelho existe uma grande diversidade de nacionalidades e o curso de português é 

imprescindível. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O senhor Édio Martins (PS), lembrou que a próxima Sessão da Assembleia será em setembro e 

desejou boas férias a todos os presentes. ----------------------------------------------------------------------------

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

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, sugeriu que numa próxima oportunidade fosse 

criado um espaço de reflexão sobre a transformação da Freguesia e possíveis novos modelos de 

gestão e encontrar um caminho para trabalhar com as novas populações que habitam na 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O senhor José Carlos Prado (PSD), solicitou que fosse seguido o protocolo das bandeiras e a 

regra de precedência da exposição das bandeiras e estendeu também o voto de boas férias a 

todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Não se tendo verificado mais nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia de 

Freguesia, considerou-se apreciado este ponto, anexando-se à presente ata, dela constituindo 

parte integrante o documento ora apreciado. -----------------------------------------------------------------------------

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

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

=== A senhora Presidente da Assembleia submeteu à votação a Minuta da Ata relativa às 

deliberações tomadas na presente reunião, tendo a Assembleia deliberado aprovar por 

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

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

=== A senhora Presidente da Assembleia deu por encerrada a Sessão pelas vinte duas horas, da 

qual foi lavrada a presente ata, que, depois de aprovada, será assinada por si e pela 2ª Secretária,  
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Sandra Marina dos Santos Moura, que a redigiu. ------------------------------------------------------------------ 

 

A Presidente da Assembleia 
(Maria Edite Rocha Henriques) 

 

A Segunda Secretária 
(Sandra Marina dos Santos Moura) 

 


