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--- Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e catorze realizou-se, pelas 
dezanove horas, no “Auditório Carlos Paredes” da Junta de Freguesia de Benfica, sito na 
Avenida Gomes Pereira, número dezassete, em Lisboa, uma Sessão Ordinária da Assembleia 
de Freguesia de Benfica, convocada nos termos legais, através do , com a Edital 5/2014

seguinte Ordem de Trabalhos: ____________________________________________________ 
 
PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº 2/2014; 
PONTO 2 – 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2014 (Proposta nº 404/2014); 
PONTO 3 – NORMA DE CONTROLO INTERNO (Proposta nº 418/2014); 
PONTO 4 – REGULAMENTO DO BANCO DE IDEIAS SOCIAIS (Proposta nº 324/2014); 
PONTO 5 – TABELAS DO CENTRO CLÍNICO (Proposta nº 414/2014); 
 - Introdução de novos tratamentos nas especialidades de dermatologia, 

estomatologia, ortodontia e urologia; 
 - Retificação da Tabela Geral de Especialidades. 
PONTO 6 – RATIFICAÇÕES: 

� Protocolo – Programa BIP/ZIP 2014 – Parcerias Locais – Candidatura nº 49 
“Boavista Take-Away”; 

� Informação nº 2/2014 – AFB, para comunicação e ratificação dos protocolos/ 
apoios financeiros, que constituem anexo da presente informação, celebrados 
entre 19 de junho e 12 de setembro de 2014, no âmbito da deliberação da 
Assembleia de Freguesia de Benfica de 16.04.2014, relativa à Proposta            
nº 163/2014 – “Celebração de protocolos com entidades públicas, privadas ou 
cooperativas”. 

PONTO 7 – INFORMAÇÃO ESCRITA DA PRESIDENTE DA JUNTA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA; 
PONTO 8 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA. 
 
--- A sessão foi presidida por Ricardo Manuel Azevedo Saldanha (PS), Presidente da Mesa, 
Teresa do Rosário Carvalho de Almeida Damásio (PS) e João Manuel Jacinto de Figueiredo 
Viegas (PS), respetivamente, Primeira Secretária e Segundo Secretário. ___________________ 
 
--- Participaram, em conformidade com a "Lista de Presenças", para além dos acima 
mencionados, os seguintes Membros da Assembleia: __________________________________ 
 
- Noémia Maria das Neves Summavielle Freitas          (PS) 
- José Alberto Neves     (PS) 

--- Preâmbulo --- 
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- Ricardo Alexandre de Carvalho                      (PS) 
- Anabela de Jesus Leonardo                       (PS – Independente) 
- Madalena Lopes Pão Duro Fernandes                      (PS – Independente) 
- Tiago Filipe Barata Rodrigues            (PS) 
- Maria Luísa Lourenço Penim                       (PS) 
- Pedro Jorge de Almeida Gama    (PSD – Independente) 
- Cristiana Lúcia Camilo Vieira    (PSD) 
- David José Pereira da Silva Ferreira   (CDS-PP) 
- João Carlos de Sousa Pereira            (CDU) 
- Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira          (BE) 
 
--- Faltou o seguinte membro: _____________________________________________________ 
- Isabel Cristina de Almeida dos Santos Nunes Gaspar (CDU) 
 
--- Pediram a substituição para esta Assembleia, de acordo com o estatuído nos artºs 78º e 
79º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 
nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os seguintes membros:__________________________________ 
- Romualda Maria da Conceição Martins Nunes Fernandes (PS), que não foi substituída._______ 
- António Manuel Passos Rapoula (CDS-PP), tendo sido substituído por David José Pereira da 
Silva Ferreira. __________________________________________________________________ 
 
--- Renunciou ao mandato, com efeito a 16 de setembro de 2014, de acordo o com o estatuído 
no nº 1 do artº 76º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, o seguinte membro:____________________ 
-  (PSD), o qual não foi substituído, em virtude do membro subsequente António José Gonçalves

da lista não se encontrar presente na sessão, apesar de ter sido convocado nos termos do        
nº 4 do mesmo artigo do citado diploma legal. ________________________________________ 
 
--- Constatada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão.  
 
 
 
 
 
 
--- Iniciando este período, a Senhora D. Teresa do Rosário Carvalho de Almeida Damásio,     
Primeira Secretária da Mesa da Assembleia, deu conhecimento da renúncia ao mandato, com 
efeito a 12 de agosto  de 2014, da eleita , da  Ana Paula Aragão Pires de Carvalho de Mira Coelho

Coligação “Sentir Lisboa”, sendo substituída pelo eleito Alfredo Alberto da Silva Ribeiro, que 
tomou posse, ao abrigo do artº 79º, nº 1 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. _______________-

Período de Antes da Ordem do Dia 
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--- Em seguida, o Senhor Presidente da Mesa perguntou se algum elemento do público gostaria 
de exercer o seu direito de usar da palavra, tendo aceitado duas inscrições. ________________ 
 
--- O Senhor Luís Gonzaga Augusto Pires (Munícipe), no uso da palavra, centrou a sua 
intervenção no Grupo Coral da Freguesia de Benfica, do qual faz parte. ____________________ 
Em primeiro lugar, declarou que contatou o Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de Benfica 
há cerca de dois anos, manifestando o seu interesse em ingressar no Grupo Coral, de acordo 
com um anúncio publicado no boletim informativo da Junta de Freguesia. Após longa espera, 
conseguiu chegar à fala com o Vogal, o qual terá informado que já não existiam vagas, estando 
o ano letivo em curso. Embora o Vogal tenha solicitado o contato do munícipe e se 
comprometido a contatá-lo no próprio dia, tal não chegou a acontecer. Porém, o sucedido não 
impedido o munícipe de se dirigir à sala de ensaios do Grupo Coral para prestar provas, tendo 
sido posteriormente admitido. _____________________________________________________ 
Assim, como membro do Grupo Coral e partidário do PS, manifestou a sua consternação pelo 
facto de este ter chegado ao seu término sem informação adequada por parte da Junta de 
Freguesia de Benfica, o que configura um enorme desrespeito pelos membros que o compõem, 
que entusiasticamente se deslocavam da Damaia, S. João de Deus ou Belém para dele 
participarem. __________________________________________________________________ 
Concluiu a sua intervenção, afirmando que nunca faltou a nenhum ato eleitoral, e não planeia 
fazê-lo; porém, terá que em consciência repensar o seu sentido de voto. ___________________ 
 
--- O Senhor Felisberto Carrilho Pereira (Munícipe), no uso da palavra, apresentou-se como 
Presidente da Comissão Executiva da Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola Primária nº 52 (Jorge Barradas). _____________________________________________ 
Informou que a Associação de Pais – agente ativo e participativo na freguesia há cerca de vinte 
anos, com trabalho amplamente reconhecido – encetou conversações com o Vogal da Educação 
da Junta de Freguesia de Benfica, no sentido de estabelecer um protocolo para que a Junta de 
Freguesia assuma a gestão da CAF na Escola Jorge Barradas, com recurso aos funcionários do 
Quadro de Pessoal da Associação de Pais, com ampla experiência nas atividades da CAF. 
Declarou ter sido estabelecido um acordo verbal de princípio, defendendo a Associação de Pais 
que tal, por questões de transparência e memória futura, deve ser escriturado de forma clara e 
abrangente, em especial no que concerne às responsabilidades da Junta de Freguesia e da 
Associação de Pais. _____________________________________________________________ 
Estando a CAF da Escola Jorge Barradas sob a gestão da Junta de Freguesia de Benfica desde 
o dia 1 de setembro, lamentou a ocorrência de algumas situações que têm provocado certa 
instabilidade no funcionamento da escola e do quotidiano das crianças, nomeadamente no apoio 
aos almoços e lanches, no apoio e vigia das crianças, na limpeza dos espaços e no planeamento 
e execução de atividades. Acrescentou não existir memória de tais percalços durante o longo 
período em que a Associação de Pais geriu o funcionamento da CAF na Escola Jorge Barradas. 
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Indicou ter sido verbalmente acordada a colocação das funcionárias da Associação de Pais ao 
serviço da Junta de Freguesia de Benfica, integrando o Quadro de Pessoal da CAF na Escola 
Jorge Barradas. Ficou igualmente estabelecido que tais funcionárias, para além das tarefas 
associadas à sua função, assegurariam também tarefas complementares de limpeza, 
designadamente a limpeza das salas usadas na CAF, cabendo à Junta de Freguesia a 
responsabilidade pela limpeza genérica da escola. Porém, entre os dias 1 e 10 de setembro, 
verificou-se que as referidas funcionárias (monitoras e coordenadora) asseguraram a limpeza 
completa de todos os espaços utilizados pela CAF na Escola Jorge Barradas (três ou quatro 
salas, dois halls de acesso, hall principal, quatro casas de banho, pavilhão polivalente), visando 
o bem-estar e melhores condições de higiene para as crianças. __________________________ 
Tendo em conta a maior afluência de alunos aos espaços da CAF com o início do ano letivo, a 
Associação de Pais decidiu contratar uma funcionária para efetuar os serviços de limpeza 
anteriormente enumerados, embora não tivesse sido acordado com a Junta de Freguesia de 
Benfica que tal responsabilidade recairia sobre a Associação de Pais ou respetivas funcionárias. 
No entanto, este serviço de limpeza cessou no dia 22 de setembro, conforme informação 
transmitida à Junta de Freguesia e à Direção do Agrupamento, pelo que a Associação de Pais 
ignora como será solucionada esta questão da limpeza, que até ao momento não foi assumida 
pela Junta de Freguesia de Benfica. ________________________________________________ 
Em reunião realizada na Junta de Freguesia de Benfica, no dia 17 de setembro, a Associação de 
Pais informou que, de acordo com a realidade da Escola Jorge Barradas, cuja CAF é 
frequentada por cerca de cento e trinta crianças, os funcionários da Associação de Pais 
colocados ao serviço da Junta de Freguesia não poderiam assegurar a limpeza completa dos 
espaços da CAF, conforme expresso subliminarmente no protocolo proposto à Associação de 
Pais, o qual alegadamente não vai de encontro ao acordo de princípio verbalmente estabelecido. 
Por outro lado, manifestou surpresa pelo aumento verificado no valor diário em períodos não 
letivos para crianças de Escalão C, de dois (2€) para três euros (3€), visto que um dos 
argumentos utilizados pela Junta de Freguesia de Benfica para a transferência da gestão da 
CAF tem sido a manutenção da CAF na freguesia com valores baixos, em detrimento dos 
valores ligeiramente mais elevados praticados pela Associação de Pais. ___________________ 
Concluiu a sua intervenção, manifestando a total disponibilidade da Associação de Pais para 
dialogar com a Junta de Freguesia, tendo por objetivo a efetiva normalização da CAF na Escola 
Jorge Barradas, cuja gestão continua disponível e capacitada para assumir de imediato. ______ 
 
--- A Senhora Presidente do Executivo, em resposta, começou por saudar o público presente e 
agradecer pela sua participação ativa através das questões dirigidas ao Executivo. ___________ 
Passando a responder à intervenção do munícipe Luís Gonzaga Augusto Pires, começou por 
desculpar-se pelo facto de este não ter sido contatado pelo Pelouro da Cultura conforme 
acordado, provavelmente por lapso do anterior Vogal. __________________________________ 
Em seguida, explicou que, decorrente da reforma administrativa e consequente acréscimo do 
número de funcionários, a Junta de Freguesia de Benfica debate-se com uma grave situação de 
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falta de espaço. Revelou que o antigo espaço da Assembleia de Freguesia se encontra ocupado 
por cerca de dez colaboradores, em condições manifestamente aquém do que seria desejável. _ 
Consequentemente, a Junta de Freguesia de Benfica informou a maestrina Ana Venade acerca 
da indisponibilidade do espaço onde até então decorriam os ensaios do Grupo Coral, e que iria 
procurar junto das escolas da freguesia um espaço alternativo. No entanto, a maestrina não 
aceitou a proposta, e declarou concluída a sua colaboração com a Junta de Freguesia. Embora 
lamente a decisão, assegurou que a Junta de Freguesia de Benfica tudo fará para, a curto prazo, 
encontrar um espaço digno e adequado, por forma a repor o normal funcionamento do Grupo 
Coral. ________________________________________________________________________ 
Por fim, solicitou o contato do munícipe para esclarecimentos adicionais da parte da Vogal da 
Cultura. ______________________________________________________________________ 
 
--- O Senhor Ricardo João de Oliveira Marques, Vogal da Junta de Freguesia, em 
complemento, e respondendo à intervenção do munícipe Felisberto Carrilho Pereira, explicou 
que a Junta de Freguesia de Benfica decidiu assumir a gestão da CAF em todas as escolas da 
freguesia com o intuito de padronizar as práticas pedagógicas, não obstante o trabalho meritório 
desenvolvido pela Associação de Pais na Escola Jorge Barradas. ________________________ 
Revelou que a Junta de Freguesia de Benfica não concordou com a forma como a Câmara 
Municipal de Lisboa transmitiu tal informação às Associações de Pais; antes, defendeu um 
período prévio de debate entre a Junta de Freguesia e as Associações de Pais, de forma a 
suavizar o processo de transição da gestão da CAF. ___________________________________ 
Reiterou que em nenhuma altura a Junta de Freguesia de Benfica questionou o bom trabalho 
desenvolvido pela Associação de Pais da Escola Jorge Barradas na gestão da CAF, embora 
exista uma notória discordância no entendimento da portaria que regula o seu funcionamento, 
segundo a qual o ambiente da Componente de Apoio à Família deve ser lúdico e com uma forte 
propensão de animação cultural. Tal não se tem verificado na Escola Jorge Barradas, em que a 
programação da CAF é marcada pelo apoio ao estudo e um conjunto de dinâmicas pedagógicas 
que não vão ao encontro da referida portaria reguladora. ________________________________ 
Acrescentou que, de acordo com o protocolo proposto, a Associação de Pais deve ser uma 
parceira ativa e dialogante, com um papel importante na construção e implementação conjunta 
de um programa pedagógico, o qual, porém, passa a ser responsabilidade primária da Junta de 
Freguesia, questão que tem motivado longos debates, por vezes infrutíferos. ________________ 
Relativamente à componente financeira do protocolo, relevou a flexibilidade da Junta de 
Freguesia nesta questão, visto que o acordo contempla uma transferência de verbas para a 
Associação de Pais num montante superior ao despendido com o número de monitoras com 
contrato com a Associação, além de uma verba adstrita aos referidos serviços complementares 
de limpeza, e um acréscimo de mil euros como incentivo à Associação de Pais, para que esta 
continue a desenvolver atividades que enriqueçam a programação pedagógica da CAF. _______ 
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Esclareceu que os serviços complementares de limpeza incluem unicamente a limpeza das salas 
da CAF, cabendo à Junta de Freguesia de Benfica a limpeza geral dos restantes espaços, 
através de recursos humanos próprios. ______________________________________________ 
Relativamente a preços, e a título de exemplo, indicou que no Escalão C, verifica-se uma 
poupança anual de duzentos e quarenta e seis euros (246€) por criança, em relação ao que era 
cobrado no ano transato pela Associação de Pais. _____________________________________ 
Frisou também que desde que foi iniciada a nova programação da CAF, em janeiro do ano 
passado – e que inclui várias atividades desportivas, programação de teatro, música e dança, 
informática, além de um programa de gastronomia a estrear este ano – houve um aumento de 
trinta e seis por cento (36%) de inscrições em toda a freguesia, num total que ascende agora a 
cerca de seiscentas e vinte inscrições. ______________________________________________ 
Em relação a algumas carências e constrangimentos sentidos nos estabelecimentos escolares, 
explicou que estes se devem ao cronograma do Ministério da Educação, não sendo da 
responsabilidade direta da Junta de Freguesia, a qual, no entanto, tem procurado por todos os 
meios suprir as suas necessidades básicas. Apontou como exemplo o caso do Agrupamento de 
Benfica, para o qual a Junta de Freguesia adquiriu produtos de limpeza e higiene. ___________ 
Concluiu a sua intervenção, manifestando a disponibilidade da Junta de Freguesia em continuar 
a dialogar com a Associação de Pais, embora sublinhando a urgência de uma tomada de 
decisão final. __________________________________________________________________ 
 
--- Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa passou a palavra para os membros da 
Assembleia que desejassem intervir neste período. ____________________________________ 
 
--- O Senhor João Carlos de Sousa Pereira (CDU), no uso da palavra, e reportando-se à 
situação do Grupo Coral, relembrou que este foi reativado no mandato anterior, após um período 
de inatividade. _________________________________________________________________ 
Embora integrando o Executivo no mandato anterior, revelou desconhecer a situação referida 
pelo munícipe Luís Gonzaga Augusto Pires, que supostamente terá ficado a aguardar um 
contato do Vogal da Cultura. Mais se estranha, visto que os interessados em ingressar no Grupo 
Coral deveriam contatar diretamente a maestrina Ana Venade, e não a Junta de Freguesia. ____   
Lamentou que uma vez mais o Grupo Coral seja dado como encerrado, o que vem confirmar a 
posição da CDU relativamente ao Orçamento e Plano de Atividades para 2014, estrangulados 
por um processo de descentralizações decorrentes da reforma administrativa, para o qual a 
Junta de Freguesia não possui as condições logísticas mínimas e adequadas. ______________ 
Relativamente à intervenção do munícipe Felisberto Carrilho Pereira, louvou o trabalho que a 
Associação de Pais desempenhou na gestão da CAF nos últimos vinte anos, e declarou que pelo 
seu trabalho meritório e não só, a Associação de Pais merecia um tratamento mais digno por 
parte da autarquia na informação que foi prestada. ____________________________________ 
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Enfatizou igualmente a luta encetada pela Associação de Pais, inconformada com a deliberação 
da Junta de Freguesia, com mobilização de pais à porta da escola e da Junta de Freguesia, 
manifestações que conduziram a um processo negocial que ainda se encontra por concluir. ____  
 
Destacou a constante disponibilidade da Associação de Pais para dialogar e ceder, contrastando 
com a posição da Junta de Freguesia, refletida inclusivamente na ausência da Presidente do 
Executivo a algumas das reuniões agendadas entre as duas partes, que maior dimensão adquire 
se levado em conta que se discutia a continuidade de alguns postos de trabalho entretanto 
ameaçados. ___________________________________________________________________ 
Concluiu a sua intervenção, asseverando que a CDU continuará a acompanhar bem de perto 
todo este processo, com vista à sua célere resolução. __________________________________ 
 
--- O Senhor Presidente da Mesa obstou à possibilidade de o eleito Humberto Luís Rosado 
Cabral da Silveira (BE) intervir neste período, uma vez que não se terá inscrito na altura 
própria. _______________________________________________________________________ 
 
--- O Senhor Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira (BE), passou a apresentar um protesto 
formal, pelo facto de o Bloco de Esquerda ter sido impedido de responder às intervenções dos 
munícipes. ____________________________________________________________________ 
 
--- O Senhor Presidente da Mesa, em resposta, esclareceu que, nos termos regimentais, os 
membros da Assembleia não têm a prerrogativa de responder às intervenções dos munícipes, 
sendo esta uma responsabilidade do Executivo da Junta de Freguesia. ____________________ 
 
--- Nada mais havendo a tratar neste período, a Assembleia entrou na ordem de trabalhos. ____ 
 
 
 
 
 
--- Não havendo intervenções sobre a mesma, o Senhor Presidente da Mesa colocou à votação  
a Ata nº 2/2014, da sessão de dezasseis de abril de 2014, a qual foi aprovada por 
unanimidade. _________________________________________________________________ 
 
 
~´~ 
 
 
 
--- O Senhor Presidente da Mesa passou a palavra ao Executivo para apresentação deste 
ponto. ________________________________________________________________________ 
 

Ponto 1: Aprovação da Ata nº 2/2014 

Ponto 2: 1.ª Revisão Orçamental de 2014 
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--- A Senhora Presidente do Executivo, no uso da palavra, e justificando a proposta da            
1ª Revisão Orçamental, relembrou que, aquando da elaboração do Orçamento de 2014, ainda 
não havia sido aprovado o auto de transferência de competências da Câmara Municipal de 
Lisboa para as Juntas de Freguesia, pelo que o Orçamento foi elaborado tendo por base 
estimativas avançadas pela Câmara Municipal, as quais não se concretizaram inteiramente. 
Consequentemente, o Orçamento de 2014 teve que ser ajustado à nova realidade da Junta de 
Freguesia e às necessidades decorrentes do processo de transferência de competências, 
designadamente no que diz respeito a recursos humanos transferidos para a Junta de Freguesia, 
sendo provável que posteriores ajustamentos ao Orçamento sejam ainda necessários. ________ 
 
--- Não havendo intervenções por parte da Assembleia sobre este ponto, o Senhor Presidente 
da Mesa submeteu à votação a Proposta nº 404/2014 – 1ª Revisão Orçamental de 2014, a 
qual foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis do PS, o voto contra do BE, e as 
abstenções do PSD, CDS-PP e CDU. _______________________________________________ 
 
--- O Senhor João Carlos de Sousa Pereira (CDU), no uso da palavra, apresentou uma 
declaração de voto, com a qual justificou o voto de abstenção da CDU – tendo votado contra a 
proposta original de Orçamento de 2014 – com o facto de a presente proposta visar 
simplesmente uma revisão orçamental. _____________________________________________ 
 
--- Por unanimidade, a Assembleia aprovou em minuta a parte da ata referente à deliberação 

. ______________________________________________________________ acabada de tomar

 
 
 
 
 
 
--- A Senhora Presidente do Executivo, no uso da palavra, passou a apresentar este ponto, 
começando por dizer que a Norma de Controlo Interno da Junta de Freguesia de Benfica não 
sofria qualquer alteração desde 2000. No entanto, o Tribunal de Contas veio recomendar à Junta 
de Freguesia que procedesse à sua atualização, adaptando-a à Legislação em vigor e à nova 
realidade da Junta de Freguesia. __________________________________________________ 
Cumprindo com o exposto na referida recomendação do Tribunal de Contas, vem o Executivo 
apresentar a proposta de atualização da Norma de Controlo Interno da Junta de Freguesia de 
Benfica. ______________________________________________________________________ 
 
--- O Senhor Presidente da Mesa passou a ler integralmente a comunicação do Tribunal de 
Contas referida na intervenção anterior, comprometendo-se, por solicitação da Assembleia, a 
providenciar cópia a cada Grupo Parlamentar. ________________________________________ 
 

Ponto 3: Norma de Controlo Interno 
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--- Não havendo intervenções por parte da Assembleia sobre este ponto, o Senhor Presidente 
da Mesa submeteu à votação a Proposta nº 418/2014 – Norma de Controlo Interno, a qual foi 
aprovada por unanimidade. _____________________________________________________ 
 
--- Por unanimidade, a Assembleia aprovou em minuta a parte da ata referente à deliberação 

. ______________________________________________________________ acabada de tomar

 
 
 
 
 
 
--- A Senhora D. Carla Sofia e Silva Rothes Ladeira, Vogal da Junta de Freguesia, no uso da 
palavra, passou a apresentar este ponto, explicando que o projeto do Banco de Ideias Sociais 
está intimamente ligado à Comissão Social de Freguesia, e decorre da crescente necessidade 
de se delinearem estratégias comuns entre as várias instituições que a compõem. Nesse 
sentido, foi criado o presente regulamento, com os contributos da Comissão Social de Freguesia, 
que após um período de discussão e ponderação, acabou por aprovar a sua redação final. ____ 
Resumidamente, esclareceu o objeto deste Banco de Ideias Sociais, que visa que os projetos de 
intervenção social nos principais eixos de intervenção da freguesia sejam sujeitos a concurso 
para financiamento, sendo que o regulamento ora apresentado vem regular o apoio financeiro 
que a Junta de Freguesia de Benfica atribui às instituições locais no âmbito das suas respetivas 
áreas de intervenção social. ______________________________________________________ 
 
--- Não havendo intervenções por parte da Assembleia sobre este ponto, o Senhor Presidente 
da Mesa submeteu à votação a Proposta nº 324/2014 – Regulamento do Banco de Ideias 
Sociais, a qual foi aprovada por maioria, com a abstenção da CDU. _____________________ 
 
--- Por unanimidade, a Assembleia aprovou em minuta a parte da ata referente à deliberação 

. ______________________________________________________________ acabada de tomar

 
 
 
 
 
 
--- O Senhor Hernâni Ricardo Meireles Silva, Tesoureiro da Junta de Freguesia, no uso da 
palavra, passou a apresentar este ponto, explicando tratar-se meramente da introdução de 
novos atos médicos e retificação das tabelas gerais de especialidade e de taxas. ____________ 
 

Ponto 4: Regulamento do Banco de Ideias Sociais 

Ponto 5: Tabelas do Centro Clínico 
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--- Não havendo intervenções por parte da Assembleia sobre este ponto, o Senhor Presidente 
da Mesa submeteu à votação a Proposta nº 414/2014 – Tabelas do Centro Clínico, a qual foi 
aprovada por maioria, com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS-PP, e os votos contra da 
CDU e BE. ____________________________________________________________________ 
 

--- O Senhor João Carlos de Sousa Pereira (CDU), no uso da palavra, passou a apresentar 
uma declaração de voto, indicando que a CDU vota contra a presente proposta pelo facto de 
esta prever um aumento de preços injustificável face à situação económica em que se encontra 
a maioria das famílias do país, realidade a que a Freguesia de Benfica não é decerto alheia. ___ 
 

--- Por unanimidade, a Assembleia aprovou em minuta a parte da ata referente à deliberação 

. ______________________________________________________________ acabada de tomar

 
 

 
 
 
 
--- A Senhora Presidente do Executivo, no uso da palavra, apresentou um conjunto de 
protocolos a ratificação, de acordo com o deliberado pela Assembleia de Freguesia em sessão 
anterior, e que inclui um protocolo do Programa BIP/ZIP, de bairros e zonas de intervenção 
prioritários, no âmbito de uma candidatura vencedora da Junta de Freguesia de Benfica à 
Câmara Municipal de Lisboa. O projeto “Boavista Take-Away” visa a criação de uma cozinha 
comunitária e de um serviço de take away social, além de incentivar a criação de microempresas 
e o empreendedorismo no Bairro da Boavista. ________________________________________  
 
--- Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia relativamente ao protocolo 
referente ao Programa BIP/ZIP – Lisboa 2014 – Parcerias Locais, o Senhor Presidente da Mesa 
colocou-o à votação, tendo sido aprovado por maioria, com os votos favoráveis do PS, CDU e 
BE, e com as abstenções do PSD e CDS-PP. ________________________________________ 
 
--- Relativamente à Informação nº 2/2014 à Assembleia de Freguesia de Benfica, referente aos 
protocolos/apoios financeiros celebrados pela Junta de Freguesia de Benfica entre 19 de junho e 
12 de setembro de 2014, o Senhor Presidente da Mesa perguntou se algum dos membros da 
Assembleia gostaria de se pronunciar. ______________________________________________ 
 
--- O Senhor Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira (BE), no uso da palavra, reportou-se à 
Proposta nº 314/2014, a qual lhe chegou sem documentação anexa que justifique a pertinência 
do apoio solicitado pela Assembleia de Deus Pentecostal de Benfica para pagamento de 
deslocações à Alemanha, referentes à participação numa atividade denominada "TeenStreet 
2014-Munster". Face à relação profissional havida entre a atual Vogal da Ação Social da Junta 

Ponto 6: Ratificações 
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de Freguesia e a referida igreja, questionou a mesma sobre como se sentia a decidir sobre 
dinheiros públicos numa causa que lhe é próxima, sem qualquer tipo de constrangimento ou 
sequer fazer menção a algum conflito de interesses. Disse ainda, que uma consulta ao programa 
do evento patrocinado pela Junta, que não foi disponibilizado junto da restante documentação, 
revela que dele não consta sequer a palavra "voluntariado", sendo o evento - em que a própria 
vogal esteve presente - de natureza marcadamente religiosa. Questionou a Sra. Vogal se 
saberia a diferença entre "retiro espiritual" e "voluntariado", e porque razão o teor 
maioritariamente religioso fora ocultado do texto, e reduzido ao termo "voluntariado". Solicitou 
formalmente ao executivo uma listagem de todos os apoios que foram recusados ou atribuídos 
por esse pelouro desde o início do seu mandato e repudiou o que entende ser uma forma de 
estar na gestão da coisa pública em que tudo é possível. Disse que a confiança depositada em 
quem gere dinheiros públicos tem que estar afastada da suspeita e da suspeição e muito 
afastada do conflito de interesses. Declarou que essa confiança neste caso tinha sido abalada 
de forma inaceitável, e  disse ainda acreditar que a Sra. vogal reconhecerá que não tem 
condições para continuar este mandato, não só por essa quebra de confiança, mas também 
porque Benfica precisa de mais ação social e não de culto pago com dinheiro dos contribuintes. 
Declarou ainda que respeita inteiramente a liberdade de culto, e que em seu entender esse 
respeito implica também que o mesmo não deve ser financiado por um Estado laico. _________ 
Na conclusão da sua intervenção, solicitou ao Executivo uma listagem de todos os subsídios 
atribuídos pelo Pelouro da Ação Social desde o início do presente mandato. ________________ 
 
--- O Senhor João Carlos de Sousa Pereira (CDU), no uso da palavra, declarou que face à 
diversidade de protocolos apresentados, não existem condições para uma ratificação em bloco 
dos mesmos, pelo que propôs à Assembleia a discussão e votação separada de cada protocolo. 
 
--- O Senhor David José Silva Ferreira (CDS-PP), no uso da palavra, e reportando-se aos 
protocolos celebrados com grupos desportivos, questionou os critérios em que se baseia a 
atribuição de descontos na utilização dos equipamentos desportivos. ______________________ 
 
--- A Senhora Presidente do Executivo, em resposta, classificou de inaceitável o processo de 
intenções subjacente à intervenção do deputado do Bloco de Esquerda, classificando de verve 
viperina a linguagem utilizada pelo senhor deputado, e afirmou que nenhuma instituição da 
freguesia será impedida de beneficiar de apoios financeiros da Junta de Freguesia, com base em 
critérios de discriminação religiosa. O que releva para a atribuição de tais subsídios é a natureza 
e os objetivos das ações e medidas que se visa implementar e apoiar. Referiu que o senhor 
deputado do Bloco de Esquerda pretende que a Junta de Freguesia de Benfica discrimine 
associações/entidades, com base na religião que adotem. ______________________________    
Este critério é inaceitável por ser discriminatório e ilegal, pelo que não será utilizado pela Junta 
de Freguesia. Acrescentou que o senhor deputado tem o direito de defender o que entender, não 
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tem é o direito de pretender impor a atribuição de subsídios em função da religião adotada pelas 
entidades que os requerem. ______________________________________________________ 
Comprometeu-se a fornecer qualquer documento achado em falta na próxima sessão da 
Assembleia de Freguesia, bem como a listagem solicitada pelo deputado. __________________ 
Relativamente ao evento em si, revelou ser um projeto muito interessante e enriquecedor, 
centrado nas formas de angariação de verbas no âmbito do voluntariado, de forma a apoiar 
causas sociais prioritárias. ________________________________________________________ 
 
--- O Senhor Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira (BE), alegando a defesa da honra, 
afirmou que as suas intervenções na Assembleia de Freguesia pautam pela clareza da 
constatação de factos, e não por uma língua viperina, como afirmado pela Presidente do 
Executivo. ____________________________________________________________________ 
Assinalou que o referido protocolo distingue-se dos demais pela suposta dissimulação do seu 
objetivo, recorrendo ao termo “voluntariado”, que nem sequer consta do programa do evento. __ 
Por fim, referiu que a falta de resposta do Executivo aos factos apresentados configura um 
gritante caso de falta de argumento político e de responsabilidade. ________________________ 
 
--- O Senhor André Cabral Moura Saraiva Valentim, Vogal da Junta de Freguesia, 
respondendo à questão levantada pela Bancada do CDS-PP, informou que os descontos 
constantes dos protocolos de âmbito desportivo basearam-se nos seguintes critérios: sessenta e 
cinco por cento (65%) para atividades federadas; cinquenta por cento (50%) para associações 
da freguesia que prossigam projetos de interesse e de âmbito de intervenção social ou 
desportiva; vinte por cento (20%) para outras associações da freguesia; cem por cento (100%) 
para os agentes da PSP (por se considerar um complemento à formação dos agentes); cem por 
cento (100%) para o Clube Social do Bairro da Boavista, decorrente de um protocolo               
pré-existente com a Câmara Municipal de Lisboa para a cedência de instalações no âmbito da 
sede do clube. _________________________________________________________________ 
Além dos descontos referenciados, referiu ainda um protocolo estabelecido com a Associação 
A.A.M.A. – instituição sedeada em Carnide que trabalha com crianças com deficiências – que 
faculta aos seus técnicos acesso gratuito aos complexos desportivos da freguesia. ___________ 
 
--- O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, e face à proposta apresentada pela 
Bancada da CDU, solicitou que fossem indicados quais os protocolos que motivam sentido de 
voto diverso e devem ser votados em separado, podendo os restantes ser votados em bloco. __ 
 
--- O Senhor João Carlos de Sousa Pereira (CDU), no uso da palavra, manifestou a sua 
discordância com a proposta apresentada pela Mesa, e reiterou a importância e necessidade de 
se ratificar cada protocolo separadamente. ___________________________________________ 
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--- O Senhor Presidente da Mesa, não tendo sido apresentados protocolos específicos a ser 
votados separadamente, colocou à votação a proposta apresentada pela CDU, a qual foi 
rejeitada por maioria. ____________________________________________________________ 
 
--- Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Senhor Presidente 
da Mesa colocou à votação a Ratificação do conjunto de protocolos constantes da INFORMAÇÃO     

Nº 2/2014 À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE BENFICA, tendo sido aprovada por maioria, com os 
votos favoráveis do PS, votos contra da CDU e BE, e abstenções do PSD e CDS-PP. _________ 
 
--- O Senhor João Carlos de Sousa Pereira (CDU), no uso da palavra, passou a apresentar 
uma declaração de voto, na qual contesta o método adotado de ratificação de protocolos em 
bloco, sem que seja produzida discussão sobre os mesmos, e sem uma preocupação de 
esclarecimento ao público presente. ________________________________________________ 
Por fim, referiu que vários protocolos mereceriam o voto favorável da CDU se apreciados e 
votados individualmente. _________________________________________________________ 
 
--- O Senhor Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira (BE), no uso da palavra, passou a 
apresentar uma declaração de voto, lamentando que não tenha sido dada oportunidade ao Bloco 
de Esquerda de votar favoravelmente alguns dos protocolos apresentados. _________________ 
Concluiu afirmando que o BE se desvincula formalmente da Proposta nº 314/2014. ___________ 
 
--- Não havendo mais intervenções relativamente a este ponto, a Assembleia entrou no ponto 
seguinte da ordem de trabalhos. 
 
 
 
 
 
 
--- A Senhora Presidente do Executivo, no uso da palavra, passou a destacar os aspetos mais 
relevantes da informação escrita apresentada à Assembleia de Freguesia. _________________ 
No âmbito da reforma administrativa da cidade, foi concluída a última fase de transição de 
recursos humanos da Câmara Municipal de Lisboa para a Junta de Freguesia de Benfica. 
Indicou que os constrangimentos em termos de espaço físico com que a Junta de Freguesia se 
debate poderão ser ultrapassados com a cedência da Câmara Municipal de duas instalações na 
freguesia. _____________________________________________________________________ 
Relativamente a Higiene Urbana, contrastou a eficiência na varredura e limpeza das ruas 
(embora numa época de queda de folhas das árvores seja um esforço inglório e muitas vezes 
despercebido) com os problemas que se têm verificado ao nível da recolha de lixo junto aos 
ecopontos, com especial incidência no Bairro das Pedralvas, Bairro do Charquinho e Bairro da 
Boavista, onde nem sempre é respeitado o calendário de recolha seletiva dos resíduos. Informou 

Ponto 7: Informação Escrita da Presidente da Junta à Assembleia de 
Freguesia 
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ter sido já solicitado à Câmara Municipal – entidade responsável nesta matéria – um reforço e 
uma atenção mais cuidada, de forma a minimizar os constrangimentos provocados pelo 
acumular de resíduos, estando a Junta de Freguesia de Benfica a colaborar nesse sentido, 
através de ações de sensibilização aos fregueses e uma maior fiscalização, em parceria com a 
Polícia Municipal. _______________________________________________________________ 
Assinalou que, não obstante a rápida e eficaz intervenção da Proteção Civil e dos colaboradores 
da área da Higiene Urbana, e embora as sarjetas da freguesia se encontrassem limpas, foi de 
todo impossível evitar alguns danos materiais decorrentes da elevada precipitação que ocorreu 
na cidade de Lisboa, a qual provocou cheias em determinadas zonas. _____________________ 
Relembrou os presentes de que está a decorrer a votação das propostas do Orçamento 
Participativo da Junta de Freguesia de Benfica. _______________________________________ 
Destacou o sucesso do Arraial de Benfica, que se realizou na Alameda Padre Álvaro Proença, 
espaço que se revelou pequeno para as cerca de vinte e cinco mil pessoas que fizeram questão 
de não faltar a este evento – o qual se pretende que passe a integrar o roteiro de festas da 
cidade – o que se traduziu numa mais-valia financeira para as instituições que aproveitaram a 
ocasião para promover os seus serviços e produtos. ___________________________________ 
Informou que cerca de mil crianças participaram nos programas de férias promovidos pela Junta 
de Freguesia de Benfica. _________________________________________________________ 
Relativamente ao Espaço Público, encontram-se em fase de conclusão as obras de 
requalificação na área do estacionamento, no âmbito do Orçamento Participativo da Câmara 
Municipal de Lisboa, designadamente na Rua Abel Manta e na Estrada dos Arneiros (cuja 
intervenção se concluirá com a criação de uma rotunda). _______________________________ 
Destacou a inauguração do campo de padel no Parque Silva Porto – um investimento de cerca 
de cento e vinte mil euros (120.000€) efetuado pela Junta de Freguesia de Benfica, por via de 
protocolo de delegação de competências da Câmara Municipal de Lisboa – cuja gestão foi 
entregue ao Clube de Futebol Benfica. ______________________________________________ 
Relativamente à Escola Parque Silva Porto, prevê-se um investimento na ordem dos dois 
milhões e meio de euros (2.500.000€) em profundas obras de requalificação. De acordo com a 
informação disponibilizada, a adjudicação da obra aguarda a aprovação da repartição de 
encargos, em sede de Assembleia Municipal. Um fator recente de preocupação que a Junta de 
Freguesia partilha com os pais e encarregados de educação é o facto de esta escola ter visto 
aumentar o número de alunos com necessidades educativas especiais, que poderão vir a ser 
prejudicados no decorrer do ano letivo por se encontrarem numa escola que será alvo de obras 
de requalificação. Revelou que a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa e a 
Associação de Pais da Escola Parque Silva Porto estão a diligenciar no sentido de minorar o 
impacto provocado pelas intervenções previstas no espaço escolar, acompanhando de perto o 
cronograma da sua execução. _____________________________________________________ 
Por fim, sublinhou o facto de a Junta de Freguesia de Benfica ter captado ao longo dos últimos 
cinco anos, por via de parcerias com instituições locais e candidaturas a diversos programas, 
cerca de sete milhões de euros (7.000.000€) de investimento para a freguesia, corolário do 
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excecional trabalho em rede efetuado pela Comissão Social de Freguesia e entidades parceiras, 
às quais deixou uma palavra de apreço e reconhecimento. ______________________________ 
 
--- O Senhor Presidente da Mesa deu a palavra aos membros da Assembleia que desejassem 
intervir acerca da informação escrita apresentada. _____________________________________ 
 
--- O Senhor Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira (BE), no uso da palavra, e    
reportando-se ao Praia Campo Sénior 2014, indagou as razões que conduziram à aquisição do 
programa de viagens a duas empresas distintas, embora com nome semelhante, e quais os 
critérios utilizados para a escolha destas empresas em detrimento de outras. _______________ 
 
--- A Senhora D. Carla Sofia e Silva Rothes Ladeira, Vogal da Junta de Freguesia, em 
resposta, explicou que foi solicitada uma consulta ao mercado, tendo sido escolhida a empresa 
que apresentou a melhor proposta em termos de custos. Acrescentou que a empresa prestou 
dois serviços distintos: serviço de transporte, e serviços relacionados com alojamento e 
alimentação – daí a distinção em termos do nome da empresa, consoante a especialização dos 
serviços prestados. _____________________________________________________________ 
 
--- Não havendo mais intervenções sobre este ponto, a Assembleia entrou no último ponto da 
ordem de trabalhos. _____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
--- O Senhor Presidente da Mesa informou o plenário de que deram entrada na Mesa quatro 
moções (duas da CDU e duas do BE), as quais serão apresentadas e votadas em seguida, bem 
como duas propostas do Bloco de Esquerda, que segundo deliberação da Mesa e de acordo 
com a Legislação em vigor, serão incluídas na ordem de trabalhos da próxima Sessão Ordinária 
da Assembleia de Freguesia. _____________________________________________________ 
 
--- Tendo o Senhor Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira (BE) recorrido da decisão da 
Mesa à Assembleia de Freguesia, o Senhor Presidente da Mesa colocou-a à votação, tendo a 
anterior deliberação da Mesa sido aprovada por maioria, com os votos favoráveis do PS, voto 
contra do BE, e abstenções do PSD, CDS-PP e CDU, pelo que as propostas apresentadas pelo 
Bloco de Esquerda serão incluídas na ordem de trabalhos da próxima Sessão Ordinária da 
Assembleia de Freguesia de Benfica. _______________________________________________ 
 

Ponto 8: Outros Assuntos de Interesse para a Freguesia 
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--- O Senhor João Carlos de Sousa Pereira (CDU), no uso da palavra, passou a ler a moção 
intitulada “FIM AO MASSACRE DO POVO PALESTINO”, a qual foi posteriormente anexada à ata       
(Anexo 1). ____________________________________________________________________  
 
--- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a moção apresentada pela CDU, a qual foi 
rejeitada, com sete votos contra, três votos a favor, e cinco abstenções. ___________________ 
 
--- A Senhora D. Anabela de Jesus Leonardo (PS), não participou na votação, dado que, na 
ocasião, já não se encontrava presente na Assembleia. _________________________________  
 
--- A Senhora D. Noémia Maria das Neves Summavielle Freitas (PS), no uso da palavra, 
apresentou uma declaração de voto, na qual justificou a sua abstenção com o facto de as 
atrocidades serem cometidas de parte a parte nesta lamentável luta fratricida. _______________ 
 
--- O Senhor João Carlos de Sousa Pereira (CDU), no uso da palavra, passou a ler a moção 
intitulada “EM DEFESA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE, UMA DAS MAIS IMPORTANTES CONQUISTAS DA 

REVOLUÇÃO DE ABRIL”, a qual foi posteriormente anexada à ata (Anexo 2). __________________ 
 
--- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a moção apresentada pela CDU, a qual foi 
aprovada por maioria, com os votos favoráveis do PS, CDU e BE, votos contra do PSD e    
CDS-PP, e uma abstenção (PSD). _________________________________________________ 
 
--- A Bancada do Partido Socialista apresentou uma declaração de voto, na qual retificou o 
terceiro parágrafo da moção, segundo o qual houve um aumento da despesa pública entre 2009 
e 2012. Fez notar que os cortes salariais se fizeram sentir unicamente no exercício do Governo 
PSD/CDS-PP. _________________________________________________________________ 
 
--- O Senhor Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira (BE), no uso da palavra, passou a ler 
uma terceira moção, referente ao atravessamento pedonal na zona em frente à estação da CP 
de Benfica, a qual foi posteriormente anexada à ata (Anexo 3). __________________________ 
 
--- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a moção apresentada pelo BE, a qual foi 
aprovada por maioria, com os votos favoráveis do PS, CDU e BE, e com as abstenções do 
PSD e CDS-PP. ________________________________________________________________ 
 
--- O Senhor Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira (BE), no uso da palavra, passou a ler 
uma moção intitulada “PELA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EB1 PARQUE SILVA PORTO (ANTIGA 124)”, a 
qual foi posteriormente anexada à ata (Anexo 4). _____________________________________ 
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--- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a moção apresentada pelo Bloco de 
Esquerda, a qual foi aprovada por unanimidade. _____________________________________ 
 
--- Questionado pelo deputado Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira (BE), o Senhor 
Presidente da Mesa respondeu que a decisão de adiar a apresentação e discussão das 
propostas apresentadas pela Bancada do Bloco de Esquerda para a próxima sessão da 
Assembleia de Freguesia teve por base a Lei n.º 75/2013. ______________________________ 
 
--- Em seguida, o Senhor Presidente da Mesa deu a palavra aos membros da Assembleia para 
interpelarem o Executivo sobre questões de interesse para a freguesia. ____________________ 
 
--- O Senhor João Carlos de Sousa Pereira (CDU), no uso da palavra, começou por falar das 
Creches “B.a.Bá”, que surpreendentemente não entraram em funcionamento no arranque do ano 
letivo, embora os respetivos edifícios se encontrem aparentemente concluídos, pelo que solicitou 
informações adicionais a respeito. __________________________________________________ 
Relativamente ao espaço do antigo Centro Cultural – entretanto desbloqueado do processo de 
insolvência de que foi alvo – e numa lógica de defesa da preservação e valorização de valências 
culturais na freguesia, questionou se existe algum projeto para o aproveitamento do espaço para 
atividades culturais e/ou recreativas. ________________________________________________ 
Em seguida, requereu esclarecimentos acerca da situação do Centro de Dia da Associação de 
Reformados de Benfica, cuja obra – à semelhança de outras obras anunciadas por altura das 
Eleições Autárquicas – tem estado parada. __________________________________________ 
Por fim, alertou para o perigo de queda de um muro junto ao “Jardim Três Marias”, não estando 
garantidas as mínimas condições de segurança para os transeuntes. ______________________ 
 
--- O Senhor Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira (BE), no uso da palavra, fez alusão a 
uma das propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda – que serão incluídas na ordem de 
trabalhos da próxima sessão da Assembleia de Freguesia – e que tem em vista a publicação das 
atas e documentação relativa à Assembleia de Freguesia no site da Junta de Freguesia de 
Benfica. ______________________________________________________________________ 
Questionou o preço por utente da viagem no âmbito do Praia Campo Sénior 2014, porque 
fazendo contas resulta em cerca de 130 Euros por passageiro, o que entende ser claramente 
exagerado para uma deslocação a Faro. ____________________________________________ 
Seguidamente, chamou a atenção para um contrato de prestação de serviços por ajuste direto, 
para a função de secretariado, celebrado entre a Junta de Freguesia de Benfica e a Sra.             
D. Cristina Maria Fonseca Santos Bacelar Begonha. Inquiriu ainda de qual foi a urgência e a 
necessidade em concreto deste contrato de prestação de serviços de secretariado, atendendo a 
que tal é obrigatório por lei, bem como a escolha da referida senhora para a função, 
questionando se o facto de esta ser eleita pelo PS na Assembleia Municipal de Lisboa e na 
Assembleia de Freguesia da Lapa foi um dos critérios observados nessa escolha. Por outro lado, 
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perguntou por que razão as funções constantes do referido contrato são cumpridas na área da 
Junta de Freguesia de Benfica, e não nas suas instalações, sendo também omisso na questão 
do horário. ____________________________________________________________________ 
Relativamente ao “Jardim Três Marias”, em que, segundo informação escrita da Presidente do 
Executivo, foi ligada a água, perguntou por que razão esta havia sido anteriormente cortada. ___ 
Indagou acerca dos cuidados com a alimentação e tratamento dos animais que se encontram no 
Parque Silva Porto. _____________________________________________________________ 
Relativamente ao reiterado problema de falta de espaço com que a Junta de Freguesia se 
debate – e que motivou inclusivamente o encerramento do Grupo Coral da Junta de Freguesia – 
declarou ser o inequívoco resultado de uma transferência de competências, serviços e recursos 
humanos da Câmara Municipal mal planeada, com reflexos num Orçamento desadequado e sem 
aderência à realidade, não sendo a Junta de Freguesia capaz de encontrar soluções que vão ao 
encontro dos anseios dos fregueses, designadamente os que compunham o referido Grupo 
Coral. ________________________________________________________________________ 
Concluiu a sua intervenção, solicitando informações acerca do Jardim de Infância junto ao 
Círculo de Leitores, que embora aparentemente esteja concluído e pronto a ser utilizado, ainda 
não entrou em funcionamento. ____________________________________________________ 
 
--- A Senhora Presidente do Executivo, em resposta às intervenções dos deputados, e 
começando pela intervenção do deputado João Carlos de Sousa Pereira, relembrou ao          
ex-Vogal do Desporto (mandato anterior) aquilo que é a prática corrente e funcionamento do 
Executivo que lidera, com pelouros devidamente divididos e definidos nos quais, embora 
assumindo as responsabilidades decorrentes da sua função, interfere o mínimo possível, 
conferindo autonomia de ação e iniciativa a cada um dos vogais que compõe o Executivo. 
Consequentemente, as questões relacionadas com a Escola Jorge Barradas são devida e 
adequadamente acompanhadas pelo Vogal da Educação. ______________________________ 
Ainda em relação à questão da Escola Jorge Barradas, clarificou que todo o processo de diálogo 
e procura de consensos partiu da iniciativa da Junta de Freguesia de Benfica. Porém, a 
Associação de Pais deliberou em Assembleia própria não responder a qualquer solicitação de 
reunião da Junta de Freguesia durante o período de verão, medida que teve por objetivo exercer 
pressão sobre a Junta de Freguesia, limitando-se esta a respeitar institucionalmente a decisão e 
posição da Associação de Pais. ___________________________________________________ 
Quanto à questão da limpeza, reiterou que a situação será desbloqueada até ao final do 
presente mês, uma vez que a Junta de Freguesia não se escusará de assumir as suas 
responsabilidades. No entanto, declarou perentoriamente não ser possível firmar um acordo com 
a Associação de Pais para a limpeza das salas utilizadas pela CAF, com correspondente 
transferência de verbas, se a Associação de Pais não estiver disposta a assumir essa 
responsabilidade. Acrescentou que a Junta de Freguesia de Benfica continua, como sempre, 
disponível para o diálogo com a Associação de Pais. ___________________________________ 
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Relativamente ao programa pedagógico da CAF, embora compreenda a comodidade e aparente 
vantagem da componente de apoio ao estudo, que permite às crianças fazer os trabalhos de 
casa no ambiente escolar (com evidentes benefícios em termos de rotina familiar), declarou que 
a CAF deve ser, exatamente, uma componente de apoio à família, e não substituir-se a esta no 
importante papel que desempenha na educação das crianças. Além disso, e de acordo com a 
portaria que regula o seu funcionamento, o papel da CAF relaciona-se com atividades lúdico-
pedagógicas, e não apenas de apoio ao estudo, como acontece na Escola Jorge Barradas, 
embora possam ser feitos ajustes para que esta componente seja periodicamente incluída na 
programação da CAF. Reforçou a importância de as crianças terem tempo, não só para estudar, 
mas também para brincar, atividade essencial ao seu bom crescimento e desenvolvimento. ____ 
Em relação às Creches “B.a.Bá”, explicou que estas se encontram concluídas, tendo a sua 
gestão sido cedida pela Câmara Municipal de Lisboa à Santa Casa da Misericórdia da Amadora 
e à Associação de Socorros Mútuos dos Empregados do Estado, pelo que se aguarda que 
entrem em funcionamento a curto prazo. A Junta de Freguesia de Benfica reunirá com ambas as 
instituições no sentido de garantir acesso prioritário às crianças de Benfica, mediante celebração 
de protocolos. _________________________________________________________________ 
Relativamente à questão da transferência de competências e recursos humanos da Câmara 
Municipal de Lisboa e o problema de falta de espaço com que a Junta de Freguesia de Benfica 
se debate, reafirmou que está a ser negociada com a Câmara Municipal a cedência de dois 
espaços em Benfica, sendo objetivo da Junta de Freguesia recuperar um deles para 
dinamização de atividades culturais. Referiu que um processo tão complexo e abrangente 
quanto uma reorganização administrativa nunca está isento de falhas. _____________________ 
Fez notar que praticamente todas as atividades que eram anteriormente desenvolvidas no 
Centro Cultural ficaram asseguradas no Complexo Desportivo. ___________________________ 
Relativamente à questão do muro em risco de queda junto ao “Jardim Três Marias”, mencionou 
as dificuldades que se apresentam à autarquia quando estão envolvidas propriedades privadas, 
não se escusando, porém, a Junta de Freguesia de acompanhar cabalmente o processo. Em 
contraste, referiu o exemplo do muro da Universidade da .ª idade, que se encontrava igualmente 
em risco de queda, mas que já está a ser intervencionado pela Câmara Municipal de Lisboa, por 
ser da sua responsabilidade direta. _________________________________________________ 
Relativamente à Associação de Reformados de Benfica, explicou que o projeto está dependente 
da aprovação final da Câmara Municipal, após ter sido alvo de alguns ajustes por determinação 
legal. Segundo informação da Associação de Reformados, e após ter sido formalizada a 
cedência do terreno para o efeito, esta encontra-se em condições para poder iniciar rapidamente 
a obra. _______________________________________________________________________ 
Respondendo ao deputado Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira, esclareceu que o valor 
por utente – cento e sessenta euros (160€) – relativamente ao Praia Campo Sénior 2014 inclui 
não só o transporte, como também uma semana de alojamento (Hotel Navegantes – Monte 
Gordo). Acrescentou que o valor suportado por cada utente foi de oitenta euros (80€), sendo o 
restante suportado pela Junta de Freguesia de Benfica, que inclusivamente aplicou descontos 



 

Assembleia de Freguesia, 23 de setembro de 2014 
 

- 21 - 

em função dos rendimentos no caso de idosos que não tivessem capacidade financeira para 
despender essa verba. __________________________________________________________ 
Relativamente ao contrato de prestação de serviços referido e individualizado na intervenção do 
deputado, relembrou que entre prestadores de serviços e funcionários, a Junta de Freguesia 
conta com mais de duzentos e sessenta colaboradores (cento e quinze no Quadro da Junta de 
Freguesia), pelo que se torna irrisório apontar e relevar o caso de uma colaboradora que é 
militante do Partido Socialista. _____________________________________________________ 
Quanto ao “Jardim Três Marias”, referiu que a água foi ligada pela primeira vez no local, onde 
anteriormente não existia, não tendo sido, portanto, previamente desligada. Acrescentou que o 
plano inicial previa que a ligação de água chegasse à Rua Paz dos Reis; no entanto, de forma a 
não contribuir para o risco de queda que o já referido muro apresenta, a Junta de Freguesia e a 
Câmara Municipal de Lisboa decidiram alterar o projeto. Entretanto, a Câmara Municipal tem 
alertado continuamente as pessoas que se disponibilizam para a manutenção do jardim para o 
perigo que representa aquele muro. ________________________________________________ 
Voltando ao tema da reforma administrativa da cidade, indicou que a situação ideal seria 
desencadear o processo quando cada Junta de Freguesia tivesse as instalações necessárias e 
adequadas disponíveis. No entanto, e face a tal impossibilidade e aos constrangimentos que 
dela decorrem, assegurou que a Junta de Freguesia tudo tem feito para acolher com dignidade 
os funcionários transferidos da Câmara Municipal de Lisboa, a quem deixou uma sentida palavra 
de reconhecimento pela sua disponibilidade e capacidade de adaptação a condições que, de 
momento, efetivamente não são as mais adequadas. __________________________________ 
Por fim, aludindo uma vez mais à situação do Grupo Coral da Junta de Freguesia, relembrou 
que, na lógica de um trabalho desenvolvido em rede e em parceria, não tem que ser 
obrigatoriamente a Junta de Freguesia a providenciar uma resposta a todas as solicitações de 
espaços. No caso do Grupo Coral, esteve em ponderação a hipótese de ser cedida uma sala do 
Agrupamento de Escolas de Benfica, solução temporária que, embora permitisse a manutenção 
do Grupo Coral, não foi do agrado da maestrina Ana Venade, tendo esta encerrado assim a sua 
colaboração com a Junta de Freguesia. _____________________________________________ 
 
--- O Senhor Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira (BE), alegando a defesa da honra, 
declarou que a sua intervenção não tinha subjacente um processo de intenções, mas antes 
factos aos quais, e uma vez mais, a Presidente do Executivo optou por não dar resposta. ______ 
Citou uma frase do Secretário-Geral do Partido Socialista, António José Seguro, segundo a qual 
“o PS associado aos negócios e interesses é apoiante de António Costa”, para justificar a 
pertinência da questão por si colocada, referente ao contrato de prestação de serviços por ajuste 
direto, tendo em conta que não se trata de uma funcionária qualquer, mas de uma funcionária 
com assento na Assembleia Municipal de Lisboa, na Bancada do PS, contratada para a Junta de 
Freguesia de Benfica sem horário ou local de trabalho claramente definidos. ________________ 
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--- A Senhora Presidente do Executivo, em resposta, reiterou que a admissibilidade à 
contratação pela Junta de Freguesia de Benfica não é condicionada por qualquer fator 
discriminatório, seja opção política, religiosa, sexual ou outra, sendo certo que a não limitação do 
local de trabalho dos prestadores de serviço à sede da Junta de Freguesia de Benfica, destinam-
se a salvaguardar os interesses da Junta, e o não o contrário.  
 
--- O Senhor Ricardo João de Oliveira Marques, Vogal da Junta de Freguesia, respondendo à 
intervenção do deputado João Carlos de Sousa Pereira, esclareceu que em nome do Executivo 
da Junta de Freguesia de Benfica, convocou duas reuniões com a Associação de Pais da Escola 
Jorge Barradas, em maio e junho, sendo que uma delas contou com a presença da Presidente 
do Executivo. Posteriormente, em Assembleia Geral de Pais, a Associação de Pais decidiu que 
até ao final de junho não responderia às solicitações de reuniões da Junta de Freguesia, e 
encetaria um processo de vigílias. Assim, o processo negocial estagnou por deliberação da 
Associação de Pais, que decidiu fazer um braço de ferro com a Junta de Freguesia. 
Consequentemente, refutou as acusações segundo as quais o Executivo se estaria a esquivar 
ao diálogo com a Associação de Pais, uma vez que nas próprias vigílias programadas teve a 
oportunidade de trocar ideias com alguns dos seus responsáveis. ________________________ 
Concluiu a sua intervenção, revelando ser com grande surpresa que observa esta evolução 
ideológica no PCP, que pela primeira vez vem defender uma escola pública mais cara e de 
investimento privado, em detrimento do investimento público. ____________________________ 
 
--- A Senhora Noémia Maria das Neves Summavielle Freitas (PS), alegando a defesa da 
honra, declarou que em nome de uma política feita com lealdade e princípios, é inconcebível que 
seja atacada a honra de alguém que não está presente para a poder defender, referindo-se à 
alusão do deputado Humberto Luís Rosado Cabral da Silveira ao Dr. António Costa, com 
palavras que colocam em causa a sua própria honestidade pessoal e política. _______________ 
 
--- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão. ___ 
Eram vinte e duas horas._________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
--- E para constar se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada por todos os elementos que 
compuseram a Mesa da Assembleia. _______________________________________________ 
 

O Presidente 

 

--- Encerramento da Sessão --- 
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O 1.º Secretário 

 

O 2.º Secretário 


