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ATA N.º AF 01/2022 

 

Aos três dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas 

e trinta minutos, reuniu a Assembleia da União das Freguesias de Agualva e Mira 

Sintra, em Sessão Extraordinária nas instalações da Junta de Freguesia em Agualva, 

Rua António Nunes Sequeira, 14 B, 2735-054 Agualva-Cacém, com a seguinte 

Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um - Apreciar e votar, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a 1.ª Revisão ao Orçamento, com a incorporação do 

saldo da gerência de 2021, aprovada pela proposta n.º JF 41/2022, de 16 de 

fevereiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois - Apreciar e votar, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências entre o Município de Sintra e a Freguesia de Agualva e Mira Sintra 

para a manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos 

escolares do segundo e terceiro ciclo do Ensino Básico e Secundário, aprovada 

pela proposta n.º JF 42/2022, de 16 de fevereiro; ---------------------------------------------------- 

Ponto Três - Apreciar e votar, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a autorização genérica para dispensa de autorização 

prévia da Assembleia de Freguesia, aprovada pela proposta n.º JF 39A/2021, de 02 

de dezembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Quatro - Apreciar e votar, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a alteração ao Regulamento dos mercados de 

Levante da Freguesia de Agualva e Mira Sintra, aprovada pela proposta n.º JF 

28/2022, de 16 de fevereiro; ----------------------------------------------------------------------------------       

Ponto Cinco - Apreciar e votar, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, à alteração ao Mapa de Pessoal da Junta de 

Freguesia para o ano 2022, que irá ser aprovada pela proposta n.º JF 50/2022, de 21 

de fevereiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Seis - Apreciar e votar, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a celebração do Protocolo de colaboração com o 

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa para um estágio integrado no Mestrado em 

Políticas Públicas, aprovada pela proposta n.º JF 40A/2021, de 02 de dezembro; ------ 

Ponto Sete - Apreciar e votar, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a celebração do Protocolo de colaboração com o 

Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra para Formação Prática em 

Contexto de Trabalho, aprovada pela proposta n.º JF 53A/2021, de 15 de dezembro;  
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Ponto Oito - Apreciar e votar, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a celebração do Protocolo de colaboração com a 

Escola Secundária Ferreira Dias, do Agrupamento de Escolas Aqua Alba, no âmbito 

dos Clubes de Ciência Viva, aprovada pela proposta n.º JF 04/2022, de 05 de 

janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Nove - Apreciar e votar, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a celebração do Protocolo de colaboração com o 

Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra para Estágios no âmbito da 

componente de Formação em contexto de trabalho do Curso Profissional de 

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, aprovada pela proposta n.º JF 49/2022, de 

16 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aberta a Sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia da União das 

Freguesias de Agualva e Mira Sintra, Manuel de Jesus Magalhães Rocha, de 

imediato foi verificada a presença dos Senhores Vogais: da bancada PS, Joaquim 

de Magalhães, Manuel de Jesus Magalhães da Rocha, Joaquim Manuel Simões 

Azedo, Dâmaso Rodrigues Martinho, Lídia Rodrigues Mendes, Maria Emília Valadas 

de Lima Infante e Diana Rute Salvador Lopes; da bancada do PSD, Francisca 

Manuela Mendes Colaço, Andreia Filipa Neves Bernardo e Carlos David Nunes 

Rodrigues; da bancada do CDS/PP, Paulo Fernando Farinha Lourenço; da bancada 

do CHEGA, Marta Maria Nunes da Silva Zúquete; da bancada da CDU, Mário Filipe 

Ilhéu Condessa; da bancada do BE, Jorge Manuel Ferreira Mendes. ------------------------ 

Não compareceram à Sessão os Senhores Vogais: da bancada do PS, Marta Isabel 

Andrade Serrano Rodrigues e Ana Cristina Rodrigues Martins Sousa Calado, que 

foram substituídas, respetivamente, por Gonçalo Costa Barreiros e Maria de Fátima 

Soares Fernandes, sendo, a Ana Cristina [00:01:00] a secretária, está a Maria de 

Fátima a tomar o lugar; da bancada da CDU, Maria João da Graça Coelho, que foi 

substituída pelo vogal Pedro Frutuoso. ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vogal Rui Pedro Miranda Pinto, da bancada do PSD, apresentou a sua 

renúncia ao mandato, sendo substituído por Miguel Eduardo Salgueiro Farinha 

Pereira, de acordo com as informações dadas pela líder de bancada Francisca 

Manuela Colaço. Também o Senhor Vogal Nelson Gilberto Fortes Heleno, da 

bancada do CHEGA, apresentou a sua renúncia ao mandato, e depois de 

contactada a bancada a Senhora Vogal Marta Maria Zúquete, que agora é líder 

da bancada, anunciou que o substituo será o Senhor Vogal João Manuel 

Figueiredo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Órgão Executivo compareceram à Sessão o Senhor Presidente da Junta da 

União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra, Carlos Casimiro, e os Senhores 

Vogais: António Manuel Alves Costa da Silva, João José Coelho Castanho, Maria 

Helena Correia Pissarro Cardoso, Cristina Sofia Mesquita Grilo, Gonçalo Madeira 

Soares Pereira Carvalho e Ricardo Manuel de Carvalho Varandas dos Santos. ---------
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Continuando no uso da palavra, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, 

começou por cumprimentar todos os presentes: boa noite, Senhores Vogais, 

elementos do Executivo, Senhor Presidente. Boa noite público presente, vamos 

iniciar então esta sessão extraordinária pedida pelo Executivo, pela urgência de 

alguns pontos. [00:01:00] -------------------------------------------------------------------------------------- 

Vamos iniciar, então a nossa reunião e sendo uma reunião extraordinária, não há o 

período antes da ordem do dia, mas há sempre intervenção do público, como não 

podia deixar de ser, dou a palavra ao munícipe Senhor Daniel Sousa, que se 

inscreveu para intervir [00:02:00] nesta parte, Senhor Daniel, faça favor. ------------------- 

Tomou a palavra o munícipe o Senhor Daniel Sousa - Muito obrigado Senhor 

Presidente, gostaria de começar por cumprimentar o Presidente da Assembleia de 

Freguesia e a Mesa. Cumprimentar, o Presidente da Junta de Freguesia e os Vogais, 

cumprimentar os membros eleitos nesta Assembleia, os funcionários da junta e 

também o público aqui presente e que nos assiste. Queria começar por cinco 

questões. Em primeiro lugar, foi notícia ontem no Público que a comunidade Russa, 

tem sido alvo de bullying no nosso país, e os dados do SEF de 2020 referem que no 

nosso município existem [00:03:00] cento e oitenta e seis pessoas de nacionalidade 

Russa. Portanto, Senhor Presidente, gostaria de perguntar que estruturas é que 

eventualmente existem para a nossa freguesia dar conta também dessas situações 

e acolher, também essas pessoas que não têm responsabilidade nenhuma pelo 

conflito que infelizmente está a acontecer na europa. Em segundo lugar, tenho 

quatros questões relativas ao Relatório de Atividade Trimestral que foi apreciado na 

última Assembleia de Freguesia. Para mim, foi bastante surpreendente que a 

oposição desta Assembleia de Freguesia não tivesse feito nenhum comentário, nem 

nenhuma crítica relativamente a este Relatório e, portanto, venho aqui então trazer 

quatro questões relativas aos mesmos. A primeira em relação aos muros públicos. 

Eu, já em julho tinha registado a ocorrência 2974/2021 relativamente à Ladeira do 

Monte, cuja a pintura ainda está por executar e, depois a ocorrência também 

3386/2021 [00:04:00] que reportei em agosto relativamente às escadas na estação 

ferroviária, também dessa pintura nunca tive resposta relativamente a se esse muro 

foi limpo ou não. Em segundo lugar, uma vez que a posição da Junta de Freguesia, 

é que efetivamente todos os muros públicos da nossa Freguesia já não têm 

pichagens. O que queria deixar à consideração, Senhor Presidente, é que em 2019 

foi aprovado o Regulamento para a remoção das pichagens nos muros públicos e 

existe também uma consideração relativamente à remoção das pichagens em 

edifícios privados. Nesse sentido, gostaria de perguntar se efetivamente seria 

oportuno, começar uma campanha de sensibilização para os edifícios que estão 

no contrato local de segurança, para motivar os edifícios e os administradores dos 

condomínios, em pareceria com a Junta de Freguesia para remover as pichagens 

e, devolver uma dignidade, que falta já há alguns anos à zona central da nossa 
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Freguesia. [00:05:00] Em terceiro lugar, existe um resumo de ocorrências do espaço 

público, também nesse Relatório Trimestral, em que metade das ocorrências que aí 

estão presentes não são responsabilidade da Junta de Freguesia. O que que quero 

perguntar é que diligências é que a Junta de Freguesia, tem feito? Que pressões a 

Junta de Freguesia tem feito para resolver esses cinquenta por cento de 

ocorrências que estão referidas nesse Relatório? Em quarto lugar, há aí bastantes 

números que estão reportados para os diferentes pelouros no Relatório de Atividade 

Trimestral, mas eles não são contextualizados, isto é, não é dada uma medida 

comparativa de um período anterior ou um outro número de referência que nos 

permite interpretar essa informação e, portanto, o que eu lhe queria deixar é uma 

nota para que no próximo Relatório de Atividade Trimestral, que seja disponibilizado 

um termo de comparação para podermos interpretar estes números. De seguida, 

quero deixar aqui algumas apreciações ao Executivo da Junta de Freguesia 

decorrente também daquilo que eu interpreto [00:06:00] como dedicação à 

freguesia. Em primeiro lugar, sobre a lista às legislativas de 2022, que a sua força 

política teve quarenta e oito candidatos. No entanto, não houve nenhum dos 

elementos do Executivo da Junta de Freguesia, presente nessa lista, ao contrário 

inclusive de outros Presidentes de Junta de Freguesia do nosso município, que 

estavam disponíveis para abdicar do seu mandato e irem para o parlamento. Em 

segundo lugar, deixar também uma nota de observação relativamente às 

intervenções do Senhor Presidente da Assembleia Municipal. O Senhor Presidente 

da nossa Freguesia juntamente com o Senhor Presidente da Freguesia de São João 

das Lampas, são os únicos que levam a sua freguesia à Assembleia Municipal na 

sua qualidade de Presidentes. Isto dá trabalho, dá também uma visibilidade 

diferente à nossa freguesia e quero deixar essa nota ao Senhor Presidente da nossa 

freguesia. Em terceiro lugar, quero também deixar uma nota aos Vogais do 

Executivo da nossa freguesia que estiveram presentes na última Assembleia 

Municipal. Isso foi uma nota que a mim, me deixou bastante satisfeito [00:07:00] 

sobretudo no contexto em que nesta Assembleia de Freguesia, na tomada de 

posse, que existem partidos políticos que referiram que é importante o público estar 

presente nas reuniões da Junta de Freguesia. No entanto, nunca se dignaram a 

apresentarem-se nessas reuniões. Em quarto lugar, aqui uma nota também 

relativamente à participação do Executivo da nossa Junta de Freguesia nas 

atividades de recolha de lixo em Mira Sintra. Nesta atividade, foi opção da Junta de 

Freguesia não comunicar de uma forma mais visível que o Senhor Presidente esteve 

presente, juntamente com alguns membros do Executivo e fazer esse tipo de 

comunicação não é vaidade. É um exemplo de liderança, responsabilidade do 

Executivo da nossa Junta de Freguesia, que na minha opinião, deve ser exposto à 

comunidade, sobretudo porque acrescenta credibilidade quando na nossa 

freguesia muito se fala sobre a problemática da recolha de resíduos e, este 
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Executivo tem experiência na prática [00:08:00] sobre este tipo de problemas, e tem 

capacidade também para compreender a dimensão deste problema na nossa 

freguesia. Depois, gostaria de também de pedir ao Senhor Presidente e ao seu 

Executivo, para referir três iniciativas pertinentes para a nossa freguesia. A primeira, 

é relativamente à organização que está a ser efetuada atualmente, relativo ao 

apoio que a Junta de Freguesia está a coordenar ao apoio dos refugiados na 

Ucrânia. Em segundo lugar também, face a muitas notícias que têm sido publicadas 

na última semana, relativamente à relevância e a importância do Festival do 

Chocolate para a nossa freguesia. E, em terceiro também, fazer aqui uma nota 

relativamente aqui à importância da iniciativa do carro Frozen, que foi uma 

iniciativa para celebrar o carnaval nas escolas básicas da nossa freguesia. Depois, 

gostaria de pedir ao Presidente da Assembleia de Freguesia que dentro do que é 

possível, disponibilizar as atas das Assembleias de Freguesia de 2021 no site da 

freguesia. Por último, termino a [00:09:00] minha intervenção e gostaria de deixar 

uma citação. Citação de Joana Petiz, que é diretora editorial do Diário de Notícias, 

esta citação ocorreu-me que é destinada à oposição da nossa freguesia e foi 

publicada no dia 19 de fevereiro de 2022 sob o título “Ir à bola para controlar o que 

se passa nas roulottes”. A citação que eu tiro desta jornalista é a seguinte: 

“Tivéssemos metade do empenho em debater, descortinar e responsabilizar quem 

tem o nosso futuro nas mãos e Portugal estaria seguramente condenado ao sucesso 

e ao crescimento.” E, eu deixo esta citação relativamente às críticas e aos 

comentários que não foram feitos, relativamente à periocidade trimestral da nossa 

Junta de Freguesia, que foi apresentado aqui em dezembro. Muito obrigado. --------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia - Muito obrigado 

Senhor Daniel Sousa. Dou a palavra ao Senhor Presidente para esclarecimentos. 

Senhor Presidente do Executivo, faça favor.  ----------------------------------------------------------

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia - [00:10:00] Muito 

obrigado Senhor Presidente. Gostaria em primeiro lugar, de agradecer à Mesa e a 

todos os Vogais por terem acedido rapidamente à marcação desta reunião 

extraordinária e, portanto, queria começar por agradecer. Queria começar, depois 

por agradecer a todos os presentes naturalmente e dar a boa noite a todas as 

pessoas, que possam estar a acompanhar nas redes sociais, e agradecer também 

aos funcionários da Junta de Freguesia. A dona Filomena e Daniela que nos ajudam 

nesta Assembleia. E, depois finalmente ou principalmente, gostaria de agradecer 

ao Daniel de Sousa. O que o Daniel Sousa, fez aqui foi dar uma lição a muitos 

Vogais, principalmente à oposição, sobre aquilo que é o escrutínio da Junta de 

Freguesia. E, portanto, dava-lhe os parabéns por ser um cidadão não eleito, mas 

pela a sua atenção que dedica a todas as causas que falou na Assembleia 

[00:11:00] Municipal das minhas intervenções, que eu agradeço, mas também 

falava das suas que tem feito como cidadão atento que é e, portanto, o seu 
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exemplo, a sua intervenção, é um exemplo a todos os Vogais que aqui estão 

presentes. Vou tentar responder às muitas questões que colocou, e que tomei nota 

e penso que não me irei esquecer de nenhuma, se não, depois chamar-me-á à 

atenção posteriormente. Em relação à comunidade Russa e ao bullying eu tenho a 

convicção de que, talvez a totalidade da comunidade Russa que vive em Portugal, 

vive no município de Sintra e que vive na nossa freguesia, não são apoiantes do 

Putin. Por alguma razão saíram da Rússia muitos deles e tenho a noção que a 

esmagadora maioria deles critica abertamente esta invasão. Mas isso, não significa 

que outras pessoas menos informadas, não façam esta leitura e, portanto, é difícil 

lutar contra [00:12:00] este bullying, que é a todos os níveis condenável também, 

mas são um bocadinho as consequências colaterais de uma guerra iniciada da 

forma como foi iniciada. Se tivermos conhecimento de ataques ou de bullying a 

cidadãos russos, agiremos da mesma forma, uma vez que, este bullying não é 

permitido a nenhum cidadão estrangeiro nem nacional em Portugal. Portanto, 

agiremos da mesma forma, mas é algo que é difícil de chegar a essas pessoas. Foi a 

primeira vez, não me surpreende muito, mas foi a primeira vez que ouvi falar de 

bullying a cidadãos russos. Relativamente, às questões do Relatório Trimestral que 

colocou sob muros públicos, essas intervenções não estão esquecidas, esses casos 

em concreto recordo-me bem, eu e o Vogal que tutela o espaço público, o Vogal 

António Silva, já falámos sobre a necessidade de fazer estas intervenções e elas 

estão previstas. Vamos dar início em breve a uma empreitada de [00:13:00] pintura 

dos muros e vamos começar por todos os muros que estavam previstos na 

empreitada do ano passado e que não puderam ser concluídos. Portanto, esses 

dois em particular, são alguns do que estavam referenciados. Sobre a eliminação 

das pichagens dos muros, como digo é um facto. Não existem muros públicos na 

freguesia, que tenha intervindo que tenham qualquer pichagem, se nelas são feitas 

pichagens, elas são apagadas logo que delas tenhamos conhecimento. Sobre o 

regulamento de pichagens e aproveito a sensibilização, ela depende da 

participação dos privados e concordo com a necessidade de fazermos ações de 

sensibilização. Nós da nossa parte, já fizemos pelo menos dois pedidos em concreto 

a prédios que necessitariam de remoção de pichagens, mas por falta de 

comunicação nossa seguramente alguns dos prédios ou dos condomínios que nós 

dirigimos o ofício, terão interpretado que eu os estaria a intimar a fazer essa limpeza 

e, não a dizer que a Junta de Freguesia se disponibilizava para fazer pelos 

proprietários. [00:14:00] Portanto, é algo que temos que fazer, é ter esta 

comunicação que temos estabelecido. Em paralelo, estamos a preparar em 

princípio no próximo mês, com a aquisição de uma máquina de lavagem de maior 

capacidade, começarmos a iniciar esta intervenção de limpeza de espaço 

público, exatamente partindo em absoluto a necessidade de o fazermos para 

mantermos a freguesia limpa e a melhorar o sentimento de pertença. 



 

  

 

 

 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA E MIRA SINTRA 

Assembleia de Freguesia 

 

 

 

 

RUA ANTÓNIO NUNES SEQUEIRA,16B, 2735-054 AGUALVA-CACÉM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACÉM 

TELEFONE  219 188 540 |  FAX 219 146 129 |  EMAIL assembleia@jf-agualvamirasintra.pt  | TELEFONE  219 145 487  |  FAX 219 145 501 7 / 28 

 

Relativamente, às comparações que refere, elas também são importantes. Nós já 

fazemos isso, não é divulgado, mas fazemos isso. Quer dizer, divulgámos num dos 

relatórios, penso que divulgámos no último. Já fazemos uma análise comparativa 

em relação aos espaços verdes, em relação à limpeza da SUMA, indicando meses 

e dos dois meses anteriores. Portanto, devíamos fazer isso noutros parâmetros, 

facilita a comparação e, portanto, agradeço também a sugestão. Sobre o que 

refere de o Presidente da Junta de Freguesia não ter sido candidato em [00:15:00] 

nenhuma outra eleição, designadamente as eleições legislativas, não me passava 

pela cabeça fazer de outra forma. Portanto, não comento as decisões de outros 

Presidentes de Junta, mas no meu caso pessoal acho que não o deveria fazer, caso 

essa oportunidade tivesse sido colocada. Relativamente, à presença dos Vogais na 

Assembleia Municipal, como digo, todos os Senhores Vogais representam o 

município. Eu sei que a Vogal que é líder da bancada do PSD, é também Deputada 

Municipal, por esse facto está presente nas Assembleias Municipais, mas também 

fazia o repto, que os outros Deputados seguissem o exemplo e se preocupassem 

também com o que se passa no nosso município nas Assembleias Municipais. 

Relativamente, à presença nas atividades de limpeza, todos os terceiros sábados 

de cada mês, nós fazemos ações de limpeza em várias zonas da nossa freguesia. Já 

fizemos em Mira Sintra, fizemos em Colaride, temos vários outros sítios preparados 

[00:16:00] e faço o repto, também a todos os Vogais que se dignem a participar, se 

assim o entenderem. Alguém diz, particularmente em alguns locais que nós estamos 

a trabalhar para os outros. E, eu digo que não estamos a trabalhar para os outros. 

Eu estou a trabalhar para os munícipes que não têm que conviver com o lixo que 

outros fazem, independentemente da sua responsabilidade de remoção ser da 

Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, ser da SUMA, de se poder ou não haver 

algumas dificuldades na fiscalização da polícia municipal para evitar que esses 

despejos não aconteçam ou da PSP ou o que seja. O que é verdade, é que os 

cidadãos não devem conviver, e acho que a nossa obrigação é dar o exemplo e 

por isso o temos feito. Às vezes não o divulgamos, outras vezes divulgamos, mas 

também se divulgasse, com certeza que seria acusado de fazer publicidade a estas 

iniciativas. Publicidade pessoal a estas iniciativas, mas enfim, as pessoas que me 

conhecem minimamente sabem que faço de uma forma regular pelo menos há 

oito anos. Relativamente, ao apoio aos refugiados [00:17:00] eu não ia comentar 

esta questão, apesar de ser muito importante porque pretendia fazer no final da 

intervenção para não alterar os mapas de trabalho. Relativamente, as iniciativas de 

sucesso como Frozen, agradeço. Foi efetivamente uma iniciativa que eu diria que 

todas as crianças das escolas que puderam assistir a esta iniciativa, ficaram 

absolutamente fascinadas com o Olaf e com a música do Frozen. Portanto, foi uma 

iniciativa que eu não imaginava que tivesse um terço do sucesso que teve. A 

iniciativa, que agradeço à vogal Helena por ter esta ideia e é uma iniciativa que 
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iremos replicar depois seguramente. O Festival do Chocolate, realiza-se no próximo 

fim de semana, tem sido genericamente um sucesso e espero que assim seja de 

novo. É difícil trazer marcas para a nossa freguesia, e nós conseguimos, pelo sexto 

ano consecutivo trazer uma marca à nossa freguesia que todas as pessoas gostam 

e é bom que sejamos falados por isso. [00:18:00] Relativamente, ao comentário final 

que colocou da Joana Petiz, podia dizer que também não podia estar mais de 

acordo porque seja quem está no poder a exercer cargos executivos, ou quem 

está na oposição a fazer fiscalização, que se o fizesse da forma correta como o 

Daniel o faz, seguramente estaríamos condenados ao sucesso. Muito obrigado. ------ 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia - Muito obrigado 

Senhor Presidente. Ora, não havendo mais inscrições, de qualquer forma sobre a 

questão do que poderá ser a atividade em relação ao apoio à questão Ucraniana 

também falando com o Senhor Presidente, depois no fim da Assembleia, quando 

ouvirmos os trabalhos eu peço uns minutinhos, porque depois o Senhor Presidente 

informará do que eventualmente se irá passar, certo? Pronto, então entramos na 

ordem de trabalhos Senhores Vogais. -------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um - Apreciar e votar, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a 1.ª Revisão ao Orçamento, com a incorporação do 

saldo da gerência de 2021, aprovada pela proposta n.º JF 41/2022, de 16 de 

fevereiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dou a palavra ao Senhor Vogal Tesoureiro, João Castanho, [00:19:00], faça favor. --- 

Tomou a palavra o Senhor Vogal Tesoureiro João Castanho - Boa noite Senhor 

Presidente do Executivo, colegas do Executivo, Senhor Presidente, Senhores Vogais 

da Mesa, Vogais da Assembleia, público, público que também está a assistir a esta 

Assembleia e às senhoras funcionárias da Junta. Muito boa noite a todos, sejam 

bem-vindos à Assembleia de Freguesia. Relativamente, a este primeiro ponto da 

nossa ordem de trabalhos, tem a ver com a primeira revisão orçamental. A revisão 

orçamental, nós sempre a realizávamos em abril com a aprovação das contas. 

Primeiro, aprovávamos as contas [00:20:00] e de seguida incorporávamos o saldo. 

Se as contas, fossem aprovadas, incorporávamos depois o saldo. Agora, o 

orçamento de saldo fiscal de 2021 e já de 2020, também veio permitir que os 

Executivos da Junta com o fecho das contas e com a apresentação dos fluxos de 

caixa, portanto, todos os movimentos de receita e despesa realizados e que os 

Senhores Vogais, também tiveram possibilidades de os ter e que foram entregues. O 

Executivo pode incorporar o saldo e foi levado uma proposta ao Executivo para 

aprovar o saldo de conta de gerente. E, porquê esta necessidade? Porque o saldo 

é significativo, é um saldo de seiscentos e vinte e um mil, novecentos e dezassete, 

ponto sessenta e nove que temos que incorporar [00:21:00] no nosso orçamento. E 

nós podemos fazer mais tarde. Nós não estamos a executar o orçamento desde o 

dia 1 de janeiro. E, tínhamos necessidade deste dinheiro para algumas atividades e 
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para alguns projetos que se estão a realizar. Se fosse mais tarde tínhamos mais 

dificuldades, porque nós estamos sempre com um instrumento que é a 

modificação, isto é uma revisão, aumenta o valor total do orçamento. Na 

modificação, não há alteração do orçamento, há sim alterações entre as rúbricas 

orçamentais e nas unidades orgânicas. Portanto, nós relativamente à incorporação 

do saldo necessitávamos, de facto, de fazer com alguma urgência, daí também 

termos convocado esta Assembleia com esta antecedência e não esperámos para 

a aprovação das contas [00:22:00] que irão ser feitas no mês de abril. Elas estão 

fechadas e depois de aprovadas, entregues ao Tribunal de Contas e à Inspeção 

Geral de Finanças. Relativamente, à incorporação do saldo, um saldo de seiscentos 

e vinte e um novecentos e dezassete, o nosso orçamento que era de dois milhões 

quinhentos e cinquenta e dois, quinhentos e setenta e quatro passa para três 

milhões, cento e setenta e quatro e quatrocentos e noventa e dois, ou seja, é já um 

orçamento muito significativo desde 2003, quando nós aqui tomámos posse, que 

estávamos com um orçamento de um milhão e pouco, um milhão e duzentos mil 

euros. Neste momento, estamos mais do dobro do orçamento. Mais do dobro, quer 

dizer que a Junta tem mais responsabilidade, tem da parte da Câmara Municipal 

de Sintra e da Administração Central, porque já temos competências delegadas 

nomeadamente nos espaços verdes [00:23:00] e nas escolas do primeiro ciclo. Essas 

responsabilidades, portanto, também temos que ter as verbas correspondentes. Isso 

foi uma medida boa, relativamente ao Estado, porque nos permite não estar tão 

dependentes das Câmaras Municipais, todas as Juntas, mas ter através da DGAL, 

ter o dinheiro e até facilitou em termos de liquidez, facilita muito essa transferência 

diretamente à Administração Central para as Juntas. Porque todos os meses no dia 

8, a Junta sabe que tem lá o dinheiro garantido. Relativamente, à Câmara também 

vinha, mas não vinha consolidado, eles tinham que aprovar os respetivos relatórios 

de execução. Assim, sabemos em termos de liquidez e de gestão financeira da 

Junta, estas transferências são um valor significativo, são noventa e três mil euros 

todos os dias, no dia 8, portanto, nos mapas de tesouraria podemos contar sempre 

[00:24:00] com esse dinheiro. A nível de tesouraria, de liquidez e de celeridade dos 

nossos compromissos é muito importante para a Junta esta mudança. Onde é que 

nós vamos alocar o dinheiro relativamente à modificação orçamental? Na unidade 

orgânica da administração autárquica zero um, com quarenta e dois mil trezentos e 

vinte e cinco, que irá para despesas de capital e para instalações dos serviços e à 

aquisição de uma viatura que é necessária para a Junta, portanto é principalmente 

nas obras e aquisição de uma viatura e mais alguns valores mais pequenos. 

Relativamente à aposta que fizemos desde o início [00:25:00] do mandato, a aposta 

na ação social, na saúde e na integração social. Já tínhamos, no orçamento inicial 

um valor significativo como nunca tivemos na ação social. É uma aposta da Junta, 

como é a aposta em outras áreas, mas aqui com mais enfâse, que relativamente 
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nós tínhamos duzentos e nove mil trezentos e vinte e oito e vamos fazer um 

acréscimo de cinquenta e sete mil trezentos e setenta e sete na ação social. Para 

quê? Para apoiar famílias mais carenciadas com mais vinte e cinco mil euros e 

apoio às instituições sem fins lucrativos também com mais cinco mil e com mais dez 

mil para a aquisição de outros bens e serviços. Portanto, é um valor significativo na 

ação social e que está nas grandes opções [00:26:00] de plano que foram 

aprovadas por esta Assembleia, relativamente a esta nossa proposta e esta nossa 

aposta na ação social. Relativamente, à educação e à cultura, também temos um 

valor significativo de aqui cento e dezoito mil duzentos e dezanove mas eu quero 

explicar, porque o aumento não é nesse valor, porque nós tivemos a necessidade 

de realizar alguns projetos e tivemos a necessidade de ao orçamento inicial, 

retirarmos dinheiro desta unidade orgânica porque retirámos de lá dinheiro, porque 

não íamos executar estes projetos. E, fizemos a modificação orçamental e retirámos 

cerca de cento e dois mil euros, desta unidade orgânica da educação e da 

cultura. Que agora, com a modificação orçamental repusemos o dinheiro. Mas o 

aumento aqui, vai-se refletir em mais de dezasseis mil euros relativamente à 

educação [00:27:00] e à cultura, porque foi dinheiro que foi efetivamente retirado e 

isso agora é reposto com esta modificação. Relativamente, ao desporto e à 

juventude também temos para as atividades desportivas, mais do que quinze mil 

euros. Relativamente, onde vamos alocar mais, digamos cinquenta por cento do 

resto do valor da nossa revisão é nas obras e equipamentos de manutenção e 

conservação do espaço público com um valor de trezentos e onze mil euros, cento 

e quarenta e três mil é para parques e jardins e projetos, alguns que se vão iniciar. 

Nomeadamente, os açudes, o projeto do depósito da torre de água na Avenida de 

Santa Maria [00:28:00] e outros projetos que a Junta tem e também para os parques 

infantis e jardins. Relativamente, ainda ao Orçamento Participativo que também 

temos aqui um reforço de mais sessenta mil euros. Tivemos em anos anteriores, que 

não executámos o Orçamento Participativo, agora tivemos que o reforçar. Ficamos 

com este valor sessenta mil euros, que vai corresponder a dois exercícios completos. 

Portanto, passa para cento e nove mil e cem euros. Temos na Universidade da 3º 

idade, a USIAMS, também um reforço relativamente à funcionária que está afeta à 

Universidade aqui o valor de catorze mil quatrocentos e sessenta no total. Portanto, 

o valor total da respetiva revisão orçamental [00:29:00] é de seiscentos e vinte e um 

quatrocentos e dezassete, sessenta e nove. Relativamente às necessidades da 

Junta ao longo do exercício, não quer dizer que as verbas que são aqui alocadas, 

se houver Vogais que tenham necessidade de apresentar outros projetos ou a Junta 

ter necessidade de executar outros projetos, que estes valores, que tenhamos 

necessidade de fazer modificações orçamentais que é absolutamente normal, a 

necessidade de mudar umas da unidade orgânica para outra para que o Vogal 

realize o projeto, se assim o entender. É um princípio, que sempre temos seguido 
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que nenhum Vogal fique por realizar um projeto que seja útil para a Junta e que 

seja para a Freguesia, por necessidades financeiras. Portanto, é sempre este o 

princípio. Muito obrigado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia - Muito obrigado, 

Senhor Vogal. Eu abro agora as inscrições [00:30:00] para as intervenções, 

clarificações, dúvidas. Senhores Vogais. Senhor Vogal Mário Condessa, faça favor. -- 

Tomou a palavra o Senhor Vogal Mário Condessa - Senhor Presidente de Mesa, 

Senhor Presidente de Junta. Senhoras e senhores membros do Executivo, senhoras e 

senhores Vogais, respeitável público, dona Filomena. Relativamente a esta primeira 

revisão orçamental e resultando ela do saldo de gerência de 2021, nós não vemos 

por esta distribuição de verbas pelas diversas rúbricas, alterações às opções 

políticas do Partido Socialista, apresentadas do orçamento em dezembro de 2021. 

E, neste confronto de verbas, portanto, pelas diversas rúbricas, retirando [00:31:00] 

aquilo que são os protocolos com a Câmara Municipal e que resultam de coisas 

previstas e programadas. Saber também quais as iniciativas mais relevantes para o 

ano 2022 em cada uma delas. Naturalmente, nós tivemos dois anos onde as 

questões de pandemia determinaram isolamentos e naturalmente menos 

atividades nas unidades da Junta. Pensamos e penso positivamente que as coisas 

vão-se alterar naturalmente naquilo que se quer saber é aquilo que se vai introduzir 

de novo, no plano, portanto, das várias rubricas. ---------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia - Muito 

obrigado, Senhor Vogal. Bom, não havendo mais inscrições eu dou a palavra 

ao Executivo para clarificar a dúvida. Antes de passar a palavra ao 

Executivo, o Senhor Vogal Joaquim Magalhães, quer intervir, faça favor. 

[00:32:00]. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Vogal Joaquim Magalhães - Boa noite Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, boa noite Senhor 

Presidente de Junta de Freguesia e restante Executivo. Senhores Vogais, 

público em geral, dona Filomena e a outra senhora, dona Daniela. Boa noite 

para todos, boas férias e bom carnaval. É uma pequenina reclamação, para 

princípio. Costumava haver ali uns microfones nas bancadas, é que teria 

[00:33:00] feito jeito. Escusava de eu vir agora aqui utilizar este, mas não sei 

qual é o motivo, por qualquer motivo terá saído. Bom, feito este aparte, a 

bancada do Partido Socialista, analisando as alterações feitas a esta 

primeira revisão orçamental, como é hábito as receitas são sempre poucas 

nós não nos pronunciamos sobre as receitas. Isto é uma receita, que vem do 

ano anterior, logo há que lhe dar cabimento. A exposição que foi feita pelo 

Senhor Tesoureiro, a sua clareza que já nos habituou creio que não é 
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novidade para ninguém, embora nesta Assembleia há aqui Senhores Vogais 

que estão aqui pela primeira vez, mas o Senhor Tesoureiro costuma prestar 

informação precisa, concisa e muito clara sobre as contas [00:34:00] da 

atividade da Junta de Freguesia. Nós, apenas queremos referir e dar os 

parabéns ao Executivo, nomeadamente por esta distribuição ter incidido em 

três áreas que nós consideramos fundamentais que foi a área da ação social 

com o reforço de cinquenta e sete mil euros, dos quais vinte e cinco mil 

euros no apoio às famílias. Na rúbrica da educação, que tem um reforço de 

cento e dezoito mil euros, que também achamos aparentemente claro, até 

o Senhor Mário Condessa acabou de dizer que anos anteriores, por motivos 

que todos conhecemos não foi possível, executar muitas obras. O Senhor 

Tesoureiro, já justificou também o ter-se de lá tirado dinheiro desta rúbrica, e 

nesta primeira revisão, esta rúbrica de educação e cultura é reforçada com 

cento e dezoito mil euros o que nós, também achamos muito bem. E, uma 

rúbrica que também sofre um aumento muito significativo de trezentos e 

onze mil euros: [00:35:00] obras e equipamentos. Sessenta mil euros no 

Orçamento Participativo, ora nestas quatro rúbricas, e esta quarta é o 

Orçamento Participativo dos seiscentos e qualquer coisa mil euros, 

quinhentos e quarenta e seis estão aqui. Achamos que a distribuição está 

muito bem feita. Os Senhores Vogais, têm à vossa frente, o documento que 

especifica rúbrica a rúbrica, o montante com que cada rúbrica é reforçada 

e daí o Partido Socialista, irá votar favoravelmente a esta alteração, à 

primeira alteração do regime do orçamento. ---------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia - Muito 

obrigado, Senhor Vogal. Então, agora sim dou a palavra ao Senhor 

Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tomou a palavra Presidente da Junta de Freguesia - Muito obrigado mais uma 

vez. Obrigado pelas intervenções, em particular a do [00:36:00] Vogal 

Joaquim de Magalhães que na prática respondeu às questões colocadas 

pelo Vogal Mário Condessa.  Acrescentava só, algumas reflexões sobre a 

explicação e a proposta que o Vogal João Castanho apresentou aqui e foi 

aprovada no Executivo e do qual dou os parabéns pela sua execução, e 

pelas estratégias que estão aqui definidas. Mas se é verdade, que este ano 

temos um reforço orçamental maior, exatamente porque não podemos 

desenvolver um conjunto de ações que tínhamos planeado, que a 

pandemia não nos veio a permitir. Também é verdade que tivemos uma 

despesa fundamental suplementar, que não está a ser alocada desta forma, 
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particularmente nas despesas indiretas relacionadas com a ação social, 

uma vez que, duplicámos em muito os apoios que fazíamos às famílias 

carenciadas devido a esta pandemia. Mas, quando o Vogal Mário 

Condessa refere de objetivos e prioridades, [00:37:00] eu gostaria só de 

referenciar que o que refere é normal e mal seria que assim não fosse. Este 

reforço orçamental, resulta do orçamento apresentado para este ano de 

2022, o que significa que todas as estratégias que lá estavam plasmadas 

aqui estão transpostas, até porque nós já sabíamos obviamente que íamos 

ter este reforço orçamental nesta ordem de gradeza. E fizemos o jogo 

possível, entre as despesas que eram precisas manter no orçamento que 

terminava e aquelas que sabíamos que íamos ter disponíveis para o reforço 

orçamental, sendo como disse, este ano o valor é mais alto do que aquele 

que nós prevíamos. E, essas despesas que não estavam, algumas delas 

perfeitamente orçamentadas em 2022, porque sabíamos que íamos ter este 

reforço, são aquelas que nós estamos agora também a reforçar. 

Designadamente os cento e quarenta e três mil euros nos parques e jardins 

que são [00:38:00] os vinte e dois por cento deste valor, que obviamente se 

dedicam à recuperação e manutenção dos espaços verdes. A mesma 

verba da água, que esperemos ou que infelizmente, provavelmente não 

iremos gastar toda aquela que estamos a orçamentar, porque 

provavelmente a seca que se avizinha fará com que nós não possamos 

utilizar a água para rega e, portanto, eventualmente este valor poderá ser 

reduzido, mas é verdade que temos que prever e é o que habitualmente o 

que temos gasto na rega dos espaços verdes. São, por exemplo, e como o 

Vogal muito bem referiu o reforço no Orçamento Participativo, porque nós, 

por via dos atrasos que decorreram da pandemia, só este ano executamos 

as intervenções previstas no Orçamento Participativo de 2019. Temos que 

juntar, a verba que entendemos fazer de reforço, de apoio aos bombeiros o 

ano passado, ainda não entregue. E, também o Orçamento Participativo 

deste ano. Portanto, só isto justifica este reforço de sessenta mil euros, 

apenas para o Orçamento Participativo. [00:39:00] Portanto, isto para 

agradecer as intervenções e dizer, fazendo minhas as palavras do Vogal 

Joaquim Magalhães, o reforço na ação social, o reforço na educação, o 

reforço nas obras públicas, são aquilo que temos feito neste orçamento e 

que iremos continuar a fazer. Muito obrigado. --------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia - Muito obrigado 

Senhor Presidente. Passamos à votação deste ponto um. --------------------------------
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O Ponto Um foi aprovado por maioria com dez votos a favor, nove do PS e um do BE; 

Dois votos contra da CDU; Sete abstenções, quatro do PSD; uma do CDS/PP e duas 

do CHEGA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passamos então ao ponto dois da ordem de trabalhos [00:40:00] que é: -------- 

Ponto Dois - Apreciar e votar, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências entre o Município de Sintra e a Freguesia de Agualva e Mira Sintra 

para a manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos 

escolares do segundo e terceiro ciclo do Ensino Básico e Secundário, aprovada 

pela proposta n.º JF 42/2022, de 16 de fevereiro; ---------------------------------------------------- 

Dou a palavra, então ao Senhor Presidente para apresentar este ponto. Por 

favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia - Muito obrigado. Esta 

proposta, não tem nada de muito inovador em relação aquela que já foi 

aprovada antes. Porque resulta apenas da atualização do contrato 

interadministrativo de delegação de competências para as obras de 

reparação corretiva e preventiva de instalações escolares do município de 

Sintra, desta vez, também com as escolas do primeiro [00:41:00] e segundo 

ciclo e também das secundárias da República. E, dando nota por motivo 

deste protocolo, a eficácia e o elogio que tem sido feito, genericamente à 

Junta de Freguesia pela qualidade do trabalho desenvolvido. Nós temos 

realizado todas as obras de recuperação e manutenção nas escolas com 

grande eficiência e com taxas de execução muito elevadas, que têm 

merecido diversos elogios quer por parte das escolas, quer por parte do 

município particularmente, comparando presumo eu, com outras autarquias 

com a mesma delegação de competências. O que nós pretendemos, é 

exatamente continuar este trabalho de qualidade, proximidade com as 

escolas que iniciámos com a celebração do primeiro contrato 

interadministrativo para a recuperação das escolas. Muito obrigado. ------------ 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia – Obrigado, 

Senhor Presidente. Intervenções dos Senhores Vogais. Senhor Vogal Mário 

Condessa, faça favor. [00:42:00] ----------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Vogal Mário Condessa – Senhor Presidente era só 

para esclarecer aqui uma dúvida, relativamente à cláusula nona. Portanto, 

aos recursos humanos e aquisição de serviços. Relativamente aos 

documentos que recebo, tenho procurado saber que discussões é que têm 

sido feitas nos anterior mandatos. Recorrendo às atas da Junta e como não 
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vi nenhuma discussão relativamente a este protocolo, portanto, não traz 

aqui nenhum problema para nós. Mas precisava de saber relativamente a 

esta cláusula, como é que temos estado a responder, nos mandatos 

anteriores se é com os trabalhadores que já estão afetos ao quadro da 

Junta se é através de serviços contratados ou se iremos contratar mais 

alguém para responder a este protocolo.  --------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia – Muito 

obrigado, Senhor Vogal. Senhor Vogal Paulo Lourenço, faça favor. [00:43:00] 

Tomou a palavra o Senhor Vogal Paulo Lourenço – Boa noite Senhor Presidente 

de Mesa, Senhor Presidente, Executivos. Boa a noite a todos os presentes e 

Vogais. Por acaso, a minha dúvida é igual à do nosso Vogal. A questão é: 

segundo o que o documento diz é que que relativamente aos recursos 

humanos, a Câmara Municipal dispõe de tudo do que a gente precisa. 

Neste caso, se nós tivermos que contratar alguém, quem é que paga esses 

recursos humanos? Somos nós, Junta de Freguesia ou há alguma verba 

acrescida da Câmara para a gente fazer face a esse custo? Muito 

obrigado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia – Muito 

obrigado, Senhor Vogal. Ora, não havendo mais intervenções dou a palavra 

ao Senhor Presidente, faça favor. ---------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia - [00:44:00] Agradeço 

as questões que são parecidas, mas diametralmente opostas. Eu vou ler o 

que diz o número um da cláusula nono que penso que é claro o suficiente 

para este ponto em si. “Para efeitos da execução do presente contrato, o 

segundo outorgante, leia-se Junta de Freguesia, obriga-se a não contratar 

pessoal ou serviços pelo prazo superior ao da exigência inicial do mesmo ou 

quaisquer das suas prorrogações.” O segundo, não diz nada de especial, diz 

obviamente que se tem que respeitar o código dos contratos públicos. O 

que significa isto, que a Câmara nos pede, ou nos exige nos termos do 

contrato, que a Junta de Freguesia não pode celebrar contratos sem termo 

ou com contratações definitivas com um protocolo que é precário porque é 

renovado regularmente. E, portanto, significa que a Junta de Freguesia faz 

como sempre fez [00:45:00] as intervenções por meios próprias da Junta que 

já tínhamos afetadas a esta entidade ao mesmo tempo, que fazemos 

prestações de serviços para garantir a sua manutenção, quer quando as 

obras são de maior dimensão e temos que procurar empresas especializadas 

para fazer reparação de esquentadores, por exemplo, limpeza dos 
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algerozes, reparações mais complexas que não conseguimos fazer com os 

meios próprios da Junta ou então as obras de manutenção dos logradouros 

que são feitas com recurso a empresas especializadas e manutenção de 

espaços verdes. Portanto, fazemos dessa forma como sempre fizemos, 

portanto, não fazendo especificamente contratações por um prazo superior 

a que este contrato refere. A questão colocada pelo Vogal Paulo do CDS, é 

exatamente o inverso. A Junta de Freguesia, recebe no âmbito deste 

protocolo [00:46:00] oitenta e seis mil setecentos e onze para fazer estas 

tarefas da forma como a Junta de Freguesia entender melhor. Portanto, é 

esta a verba que o município transfere para nós fazermos o trabalho de 

manutenção de conservação de espaços verdes ou dos logradouros das 

escolas. E, portanto, todas as despesas correm pela Junta de Freguesia 

como outra coisa não podia deixar de ser. Muito obrigado. -------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia – Muito 

obrigado, Senhor Presidente. Não havendo mais intervenções eu passo a 

votação deste ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------

O Ponto Dois foi aprovado por maioria com dezassete votos a favor, nove do PS, 

quatro do PSD, um do CDS/PP, dois da CDU e um do BE; Duas abstenções do CHEGA.  

Passamos então ao ponto três da ordem de trabalhos. -------------------------------- 

Ponto Três - Apreciar e votar, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a autorização genérica para dispensa de autorização 

prévia da Assembleia de Freguesia, aprovada pela proposta n.º JF 39A/2021, de 02 

de dezembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

[00:47:00] Dou a palavra ao Senhor Vogal Tesoureiro, João Castanho, faça 

favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Vogal João Castanho - Mais uma vez, boa noite. 

Portanto, relativamente aqui à proposta 39A/2021, o que é que nós 

pretendemos? Uma autorização genérica para dispensa de autorização 

prévia da Assembleia de Freguesia, para regulação de despesas. O que é 

que pretendemos com esta proposta é que a Assembleia de Freguesia 

autorize o Executivo a realizar despesas que previamente não estavam no 

PPI ou no PPA para que a Junta consiga realizar [00:48:00] algumas despesas 

que apareçam. A Junta, pode ter necessidade de fazer um concurso para 

os espaços verdes ou para as calçadas ou assinar com a Câmara Municipal 

um contrato interadministrativo, como já aconteceu relativamente ao 

parque de linhar, ao parque inter geracional que vamos realizar e que, 

afetou mais de um exercício. O contrato foi assinado em 2000, não foi 
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possível realizar essa obra em 2000 e passou para 2021. Portanto, apanha 

mais do que um exercício. O que se pretende aqui é haver esta autorização 

genérica da Assembleia para que a Junta consiga realizar estas despesas. 

Para quê? Para haver eficácia a nível da gestão financeira da Junta. 

[00:49:00] Mais eficácia e mais célere para escutar os seus projetos e as suas 

atividades. Toda esta situação é com máximo de rigor e com a máxima 

transparência porque os nossos documentos e volto a frisar que desde 2013 

estão sempre metidos no site, todas as nossas propostas, as prestações de 

contas e orçamentos. Sempre de acordo com a lei, sempre com a máxima 

transparência. Nunca houve algum Vogal que tenha dúvidas e volto a 

repetir e digo isso aos meus colegas do Executivo e para todos os Vogais 

relativamente às contas do Executivo. Quando houver dúvidas, é questão 

de falar com o Senhor Presidente ou comigo, que esclarecemos tudo. Não 

pode haver dúvidas relativamente à situação financeira. [00:50:00] Porque, 

nós tivemos esta postura, eu tive essa postura quando estava na oposição e 

agora como estamos a governar é exatamente o mesmo. Isto aqui é fazer 

política. Para que as pessoas acreditem em nós, porque fomos eleitos. São 

exatamente os mesmos princípios. Nós trabalhamos sempre sobre a base da 

transparência do rigor orçamental e sobre os princípios e valores 

orçamentais, sempre sob este princípio. O que é que nós pretendemos 

relativamente à aprovação, ela é dada quando se aprova o orçamento PPI 

ou PPA. No PPI já vêm as rúbricas e já vêm os valores que nós vamos utilizar 

no exercício e nos exercícios seguintes. Portanto, no início quando é 

aprovado o orçamento, são estas as regras. Mas há outros [00:51:00] 

contratos e outros projetos que ao longo do ano, vão aparecendo e a Junta 

tem necessidade de os realizar. E, não os pode realizar porquê? Porque está 

a utilizar o orçamento que ainda não foi aprovado por esta Assembleia do 

ano seguinte ou dos anos seguintes. É essa a razão, não tem autorização. 

Tinha que realizar uma Assembleia para poder realizar essa despesa, isso 

evidentemente que a nível de eficácia e celeridade relativamente aos 

processos, complica e muito a eficácia do mesmo. A outra garantia, 

relativamente a esta autorização genérica é a seguinte: nenhuma despesa, 

nenhum contrato será realizado sem ter os compromissos plurianuais 

relativamente no PPI. E, o PPI como sabem e veem no início, quando o 

orçamento é aprovado, [00:52:00] é um documento que vem em conjunto 

com o respetivo orçamento. E, há outra garantia que é dada e está nesta 

proposta que todas as despesas que a Junta venha a realizar, elas serão 
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dadas conhecimento, relativamente à Assembleia. Vem um mapa com as 

despesas que foram realizadas e como sabem na Administração Pública e 

na Administração Autárquica, nenhuma despesa pode ser realizada sem 

estar previamente orçamentada e cabimentada e haver responsabilidade. 

Portanto, nós trabalhamos sobre o princípio do rigor e dos princípios 

orçamentais e isto jamais podia existir, nós realizarmos alguma despesa 

previamente orçamentada e cabimentada. Portanto, com a aprovação 

desta proposta é evidentemente a nível da eficácia e da celeridade 

relativamente para os contratos da Junta [00:53:00] e para uma melhor 

gestão financeira dos mesmos. Sendo sempre e está aqui previsto na 

respetiva proposta, quando nós tivermos que realizar alguns dos contratos é 

até ao limite de noventa e nove mil setecentos e cinquenta e nove ponto 

cinquenta e oito. Portanto não superior a isso em cada exercício. Pode ser 

mais de um exercício. Quando realizamos essa despesa, evidentemente, que 

na Assembleia de Freguesia, vamos dar a respetiva informação aos Senhores 

Vogais e além disso nos nossos relatórios de discussão financeira, vem 

devidamente espelhados e apresentados. Muito obrigado. -------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia – Muito 

obrigado, Senhor Vogal. Estão abertas as intervenções Senhores Vogais. 

Senhor Vogal Gonçalo, faça favor. [00:54:00] ----------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Vogal Gonçalo Barreiros - Muito boa noite Senhor 

Presidente da Assembleia, Senhor Presidente do Executivo, Senhores Vogais 

do Executivo, Senhores Vogais aqui presentes, ao nosso estimado público e 

todos os que nos veem nas redes sociais. Nós, da bancada do PS, 

consideramos que esta medida aqui proposta pelo Executivo, 

parafraseando as palavras do Senhor Vogal Tesoureiro “Não só contribui 

para uma maior eficácia” [00:55:00] mas eu acrescentaria também aqui que 

mitiga aquilo que nós tanto apontamos nos órgãos públicos, que é a 

morosidade na conclusão de ações. A tomada de uma decisão, a tomada 

da contração da despesa para um período superior àquele que está 

orçamentado, permite aceitar recursos a um período mais longo e, dando 

alguns exemplos práticos como os espaços verdes, que aqui já foram 

falados, também por exemplo, a necessidade urgente que existe de 

contratar uma funcionária afeta à CPCJ. Muitas vezes, essas situações que 

requerem aqui a aprovação na Assembleia de Freguesia, podem surgir 

porque passámos para o ano seguinte, para o exercício seguinte e esses 

recursos não podem continuar, essas pessoas não puderam manter-se 
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porque a aprovação não permitia. Então, nós da bancada do PS 

consideramos esta medida de extrema [00:56:00] relevância para a melhoria 

de eficácia e a redução da morosidade na aceitação de recursos que são 

tão necessários para o bom funcionamento das ações e para traduzir 

também nos nossos cidadãos e fregueses a sensação de rapidez e de 

eficácia em aceder às necessidades que a freguesia nos chama. Muito 

obrigado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia – Muito 

obrigado, Senhor Vogal. Ora, Senhor Mário Condessa, faça o favor. ------------- 

Tomou a palavra o Senhor Vogal Mário Condessa - Relativamente a esta 

questão e é exemplo da discussão e posições assumidas por esta força 

política sobre esta matéria. Portanto, entendemos que a Assembleia 

[00:57:00] deve reunir sempre que for necessário e assumir o seu papel de 

fiscalizador de acompanhamento do trabalho do Executivo como disse, 

sempre que necessário. Não temos nenhuma questão relacionada nem com 

a falta de rigor, nem com a falta de transparência com ninguém deste 

Executivo. Portanto, é a nossa posição e iremos mantê-la nesta votação 

também. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia – Muito 

obrigado, Senhor Vogal. Passamos então agora à votação da proposta. ------ 

O Ponto Três foi aprovado por maioria com dez votos a favor, nove do PS e um do 

BE; nove votos contra, quatro do PSD, um do CDS/PP, dois da CDU e dois do CHEGA.  

Passamos então ao ponto quatro da ordem de trabalhos. ---------------------------- 

Ponto Quatro - Apreciar e votar, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a alteração ao Regulamento dos mercados de 

Levante da Freguesia de Agualva e Mira Sintra, aprovada pela proposta n.º JF 

28/2022, de 16 de fevereiro; ----------------------------------------------------------------------------------       

[00:58:00] Dou a palavra ao Executivo para apresentar a proposta. Senhor 

Vogal António Silva. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Vogal António Silva - Obrigado Senhor Presidente por 

me ter dado a palavra. Cumprimento, também o Senhor Presidente, 

cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia, a Mesa. Cumprimento 

todos os meus camaradas e amigos da bancada do Partido Socialista e 

cumprimento também todos os meus camaradas do Executivo. 

Cumprimento também, todas as bancadas dos restantes partidos com 

assento nesta Assembleia e cumprimento a dona Filomena, a Daniela que 

nos auxiliam sempre com toda a dedicação e profissionalismo [00:59:00] 
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nestas Assembleias. Caros Vogais, o que me traz aqui são pequenas 

alterações que se afiguram necessárias ao regulamento dos mercados de 

levante da freguesia, por se tornarem absolutamente necessários por forma 

a alavancar e a estimular as nossas feiras de levante e assim contribuir para 

promover o comércio local. A alteração apenas no artigo nove, nos pontos 

seis e sete e no capítulo quinto, no artigo décimo sexto, onde caíram os 

pontos dois e quatro, porque se tratavam de medidas transitórias e hoje não 

faziam sentido. E com relevância, para a possibilidade de baixar o valor do 

terreiro que não nos era possível até aqui. Assim, e por ser justa estas 

alterações proponho que todas as bancadas votem favoravelmente as 

alterações [01:00:00] ao presente regulamento. Eu posso enumerar aqui o 

que nós alterámos, como podem ver aqui no artigo nono, acrescentámos o 

ponto seis e sete em que diz “Justificadamente, a Junta de Freguesia poderá 

efetuar reduções temporárias e universais ao valor das taxas mensais 

obrigatórias referidas no ponto quatro.” Ou seja, isto não estava aqui 

plasmado e nós, não podíamos fazer qualquer redução aos terreiros para 

estimularmos, digamos as feiras que estavam um pouco ali amorfas. E o outro 

é a “Ausência injustificada por um período superior a um mês, ou cinco vezes 

intercaladas. Obrigam no mês seguinte, ao pagamento suplementar no valor 

igual a cinquenta por cento ao valor do lugar de mercado”. Isto, porque 

temos notado também que alguns feirantes, injustificadamente faltam e 

depois acabamos por [01:01:00] nem sequer saber onde é que eles param, 

onde é que andam e aparecem quando querem. Nós, temos que limitar, 

digamos isso, ter alguma disciplina e foi por isso é que acrescentámos, 

digamos este parágrafo. Caíram também, no artigo décimo sexto no 

capítulo quinto, o número dois e o número quatro, que era uma 

obrigatoriedade de os feirantes para estarem no mercado de Agualva 

tinham que estar no mercado de Mira Sintra. Nós, entendemos que hoje já 

não faz sentido estar plasmado aqui essa obrigatoriedade e, portanto, 

decidimos fazê-la cair, portanto, alterar. São apenas estas duas alterações 

que eu propunha para vocês apreciarem e votarem e, deixava aqui um 

apelo para que às quartas feiras, que fizessem compras na feira do Largo da 

República que é a nossa sala de visitas, [01:02:00] à sexta-feira em Mira Sintra 

e ao sábado em Colaride. Eu gostava de vos lá ver. Muito obrigado. ------------ 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia – Obrigado, 

Senhor Vogal. Estão abertas as intervenções. Ora o Senhor Vogal Pedro 

Frutuoso, faça favor. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Tomou a palavra a Senhora Vogal Pedro Frutuoso - Boa noite ao Senhor 

Presidente da Mesa, ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, ao 

Executivo, a todos os Vogais presente e ao público. Nós queríamos, apenas 

aqui pedir um esclarecimento em relação ao artigo nove, o número seis. Em 

que situações é que as taxas iriam ser alteradas e se, teríamos aqui 

montantes mais concretamente. Também queríamos um esclarecimento 

[01:03:00] se existiria a possibilidade de chegar a zero. Depois, também existe 

aqui um outro esclarecimento em relação ao número sete, em relação à 

recorrência com que isso poderia acontecer, ou seja, se essa penalização 

poderia ser aplicada de forma diferente, ou seja, uma falta, duas faltas e 

quantas vezes poderá acontecer durante o período. Obrigado. ------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia – Muito 

obrigado, Senhor Vogal. Não havendo mais intervenções, passo a palavra 

ao Executivo. Senhor Presidente, faça o favor. --------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia - Muito obrigado, 

pelas questões colocadas. Eu vou ler o que diz o ponto sete, porque o texto 

penso que responde à questão. “Justificadamente, a Junta de Freguesia 

poderá efetuar [01:04:00] reduções temporárias e universais ao valor das 

taxas mensais obrigatórias, referidas no ponto quatro.” Portanto, o que 

resulta deste ponto é que a Junta de Freguesia, relativamente às taxas que 

constam das tabelas de taxas da freguesia, apenas pode efetuar reduções 

e, pode efetuar reduções sobre o valor que entender. Pode efetuar uma 

redução de dez por cento, como pode efetuar uma redução de cem por 

cento, apesar de isso ser pouco, pouco previsível. Portanto, pode fazer as 

reduções temporárias e universais, ou seja, aplicam-se a todos os feirantes 

por igual e nestes termos que estão definidos. O ponto sete também é muito 

claro, ou seja, a “Ausência injustificada por um período superior a um mês, 

implica que no mês seguinte tem um agravamento de cinquenta por 

cento.” Se no mês seguinte, se continuar a faltar tem novamente esse 

agravamento, sob pena, aliás até ao limite, em que se coloca numa 

situação de incumprimento e pode ser rescindido o contrato. Portanto são 

essas as regras [01:05:00] que funcionam, já funcionavam do regulamento 

anterior e que funcionam, também neste. Neste caso acrescido desta 

penalização de cinquenta por cento caso haja incumprimento num mês ou 

cinco dias interpoladas, o que também significa que se só der cinco 

interpoladas quando ocorrerem no mês seguinte ao pagamento do valor 

suplementar de cinco vezes. Começa a zero e volta novamente a contar, se 
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houver novamente cinco faltas interpoladas e delas não decorrer a rescisão 

do contrato, será aplicada a multa. Muito obrigado. ------------------------------------

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia – Muito 

obrigado, Senhor Presidente. Bom, não havendo mais intervenções 

passamos então à votação deste ponto. [01:06:00] -------------------------------------- 

O Ponto Quatro foi aprovado por maioria com dezassete votos a favor, nove do PS, 

quatro do PSD, um do CDS/PP, um do BE e dois do CHEGA; duas abstenções da CDU.  

[01:06:00] Senhores Vogais, vamos então ao ponto cinco. ---------------------------- 

Ponto Cinco - Apreciar e votar, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, à alteração ao Mapa de Pessoal da Junta de 

Freguesia para o ano 2022, que irá ser aprovada pela proposta n.º JF 50/2022, de 21 

de fevereiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passo a palavra então ao Senhor Presidente para apresentar a proposta. -----  

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia - Mais uma vez, 

começo também por agradecer à Mesa por ter aceite esta proposta que foi 

aprovada e foi enviada com reserva da admissibilidade na reunião de Junta. 

Aliás, foi enviada sem que tivesse ainda, sido aprovada pela Junta de 

Freguesia, que foi na reunião de ontem. A alteração é muito simples, nós 

precisamos [01:07:00] de criar mais dois lugares de Assistentes Técnicos, 

porque fomos surpreendidos por um pedido de mobilidade, depois de 

termos esgotado as vagas no mapa de pessoal que tínhamos disponíveis. E, 

portanto, tivemos o pedido de mobilidade de uma funcionária, a Patrícia 

Silva, que ingressou numa Câmara Municipal como Técnica Superior e, 

portanto, rescindiu o contrato com a Junta de Freguesia. Rescindiu e nos 

termos do Código do Trabalho e de Funções Públicas, mantem-se a reserva 

de lugar enquanto durar o período experimental na autarquia para a qual 

foi trabalhar. O que significa que nós, tendo o mapa de pessoal cheio, 

estávamos inibidos de proceder à contratação para substituir esta 

funcionária, sendo muito pouco plausível que ela regresse ao serviço de 

origem, pelo que precisamos para o atendimento e para a gestão da Junta 

de Freguesia contratar uma nova funcionária. Não tínhamos reserva no 

mapa de pessoal, porque já se tinham esgotado a que tínhamos. [01:08:00] 

De um lugar livre como Técnico Superior, temos cinco no quadro, quatro 

ocupados, temos os Assistentes Operacionais com três lugares livres, nos 

Assistentes Técnicos ficámos com os dezanove lugares que também estão 

ocupados. E, neste sentido a proposta é aumentar o mapa de pessoal de 

dezanove para vinte e um, de modo a permitir fazer esta contratação e 
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qualquer outra que venha a ser necessária durante o ano de 2022. O 

próximo slide, é o quadro zoom que foi entregue a todos os Vogais que é a 

distribuição pelos os organismos da Junta de Freguesia. Pretende-se que o 

lugar que seja ocupado seja para a secretaria e ainda existe um outro lugar 

que está reservado [01:09:00] no espaço público, onde possam vir a ser 

ocupados os lugares que estão aqui referidos. Pronto, são estes os 

esclarecimentos e, portanto, por razões objetivas a Junta de Freguesia 

entendeu no mapa pessoal que devemos ter sempre dois lugares de reserva. 

Neste caso e infelizmente esses dois lugares de reserva não foram suficientes, 

uma vez que, tivemos que proceder a contratações que não tínhamos 

previsto e que esgotaram rapidamente este mapa de pessoal. Muito 

obrigado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia - Muito 

obrigado, Senhor Presidente. Estão abertas as inscrições para as intervenções 

dos Senhores Vogais. Bom, uma vez que está tudo bem claro [01:10:00] 

vamos então a votação deste ponto. --------------------------------------------------------- 

O Ponto Cinco foi aprovado por maioria com doze votos a favor, nove do PS, dois 

da CDU e um do BE; sete abstenções, quadro do PSD, um do CDS/PP e dois do 

CHEGA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passamos, então agora aos pontos seguintes. ---------------------------------------------- 

Ponto Seis - Apreciar e votar, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a celebração do Protocolo de colaboração com o 

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa para um estágio integrado no Mestrado em 

Políticas Públicas, aprovada pela proposta n.º JF 40A/2021, de 02 de dezembro; ------ 

Ponto Sete - Apreciar e votar, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a celebração do Protocolo de colaboração com o 

Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra para Formação Prática em 

Contexto de Trabalho, aprovada pela proposta n.º JF 53A/2021, de 15 de dezembro;  

Ponto Oito - Apreciar e votar, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a celebração do Protocolo de colaboração com a 

Escola Secundária Ferreira Dias, do Agrupamento de Escolas Aqua Alba, no âmbito 

dos Clubes de Ciência Viva, aprovada pela proposta n.º JF 04/2022, de 05 de 

janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Nove - Apreciar e votar, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a celebração do Protocolo de colaboração com o 

Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra para Estágios no âmbito da 

componente de Formação em contexto de trabalho do Curso Profissional de 

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, aprovada pela proposta n.º JF 49/2022, de 

16 de fevereiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Peço ao Senhor Presidente que os apresente em conjunto, embora eles 

depois sejam votados individualmente. Faz favor, Senhor Presidente. ------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia - Muito obrigado. 

Todas estas propostas, correspondem a estágios com os estabelecimentos 

de ensino [01:11:00] e estágios não remunerados. Este em particular, é um 

estágio celebrado com ISCTE para um estágio integrado em Mestrado em 

Funções Públicas, que está a ser desempenhado por uma colaboradora da 

Junta de Freguesia, a Inês, que está a fazer também este estágio fora das 

horas de trabalho que estão acordadas. Um protocolo de celebração com 

o Centro de Emprego, para formação proativa deste trabalho o que resulta 

também a colaboração de uma jovem Soraia, que está a desempenhar 

funções na Junta de Freguesia no âmbito deste protocolo. Trabalhando, 

particularmente em tarefas relacionadas com a Ribeira das Jardas, com a 

construção dos açudes e o trabalho ou monotorização e acompanhamento 

das obras em curso da ligação entre o Parque Linear e o Parque de Fitares. 

Portanto, mais uma vez também outro protocolo sem valores associados. 

[01:12:00] O protocolo de colaboração com a Escola Secundária Ferreira 

Dias, uma proposta da Vogal Helena, relativamente aos clubes de Ciência 

Viva com jovens desta escola que irão fazer este protocolo de colaboração 

na Junta de Freguesia. Este outro, sim com as escolas no âmbito de 

Formação e Contexto de Trabalho de Técnico de Apoio à Ação Desportiva, 

este sim, com a vogal Cristina, com dois jovens que começaram a trabalhar 

esta semana na preparação de diversas atividades, designadamente 

preparação das caminhadas e na preparação do Grande Prémio da 

Agualva que iremos desenvolver. Portanto, são estes quatro protocolos sem 

custos acrescidos e que são uma ferramenta, quer para a Junta de 

Freguesia, quer para os próprios alunos que desta forma adquirem 

experiência profissional. ------------------------------------------------------------------------------ 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia - Muito 

obrigado, Senhor Presidente. Estão abertas as intervenções, Senhores Vogais. 

Senhora Vogal Diana, faça favor. [01:13:00] ------------------------------------------------- 

Tomou a palavra a Senhora Vogal Diana Lopes - Boa noite a todos, ao Senhor 

Presidente da Assembleia, ao Senhor Presidente da Junta, Senhores 

Secretários, aos Senhores Vogais e aos restantes Vogais, também da 

Assembleia de Freguesia. Estimado público, às nossas funcionárias, a quem 

nos acompanha lá em casa. Eu queria apenas realçar a mais valia, para a 

nossa freguesia com estes estágios, entre os vários estabelecimentos de 
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ensino e a nossa autarquia. Porquê? Porque dessa forma, temos sinergias 

explícitas, ou seja, tanto ganham os estagiários em aprendizagem, como 

também ganha a nossa autarquia com estas novas competências. Também 

tenho verificado que ao longo dos anos com a admissão de vários 

estagiários, [01:14:00] Agualva e Mira Sintra tem vindo a ficar bem 

referenciada no apoio que presta ao acolhimento destes jovens. Portanto, 

há que ter isto em conta há que ter isto em consideração e considero que é 

algo que deve ser votado a favor e da minha parte, também assim o farei. 

Muito obrigada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia - Muito 

obrigado, Senhora Vogal. Ora, não havendo mais dúvidas, eu passo então à 

votação. A votação, fá-la-emos ponto a ponto. ------------------------------------------ 

O Ponto Seis foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

Senhores Vogais, eu atrevo-me a perguntar: haverá alguma votação 

diferente, em relação aos outros protocolos? Se não, avançamos já, por 

unanimidade e assumindo que está toda a gente de acordo. ---------------------- 

O Ponto Sete foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------- 

O Ponto Oito foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------- 

O Ponto Nove foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------- 

Senhores Vogais, então eu passo rapidamente a ler a ata em minuta 

[01:15:00] Ora, e depois como tinham falado no início, depois da ata em 

minuta estar aprovada, eu darei a palavra ao Senhor Presidente. O Senhor 

Presidente está a pôr a hipótese de falar agora antes da leitura da ata em 

minuta, por mim não tem problema. Neste caso, vou-lhe dar a palavra para 

a apresentar então, a proposta eventualmente que está a ser pensado 

como apoio às necessidades urgentes do povo Ucraniano. Tem a palavra 

Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia - Muito obrigado, 

Senhor Presidente. Agradeço a tolerância, acho que não faria sentido esta 

intervenção ser feita [01:16:00] depois da ata ser lida em minuta, porque 

significaria que esta intervenção não constaria na ata, e, portanto, seria bom 

que pudesse ser feito no âmbito da exceção que o Senhor Presidente 

acedeu. Em primeiro, já não está cá presente o cidadão Daniel Sousa e é 

nesse âmbito que eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos que foram 

feitos, dizendo mais uma vez e esta Assembleia também foi disso exemplo. A 

participação cívica deste cidadão devia ser um exemplo para todos os 

Vogais, particularmente para as bancadas que não intervieram nesta 
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assembleia de freguesia. Dizia eu que, nós temos na nossa cidade uma 

Associação Ucraniana. Uma Associação chama-se “Lado a Lado” e esta 

Associação tem sede na freguesia de Cacém-São Marcos, mas realiza a sua 

atividade regular na Escola Ferreira Dias, na nossa freguesia de Agualva e 

Mira Sintra. No âmbito deste flagelo, [01:17:00] desta guerra bárbara iniciada 

pela Rússia. Eu dirigi-me a esta Associação e perguntei de maneira, quer 

pessoal, quer em nome da Junta de Freguesia, nós podíamos ajudar. Esta 

Associação, agradeceu muito a ajuda e disse que necessitaria 

essencialmente de medicamentos. Em conjunto com a freguesia de Cacém 

e de São Marcos, estamos a diligenciar a aquisição de medicamentos e 

produtos de higiene pessoal para entregar a esta Associação e fazer chegar 

às fronteiras da Ucrânia. Em paralelo, está previsto e nós vamos colaborar na 

receção de bens doados a entregar a esta Associação, em princípio numa 

reunião que vamos realizar no sábado, em princípio com a colaboração dos 

Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém, e também da Junta de Freguesia 

de Cacém e de São Marcos e, eventualmente também da Cáritas [01:18:00] 

tentando centralizar bens e esforços no sentido de recolher estes bens e os 

entregar, eventualmente na embaixada ou a um transportador que os possa 

levar em nome da Associação e fazê-los chegar a bom porto. Portanto, é 

esta a ajuda que entendemos que devemos fazer, todos os esforços são 

poucos e neste caso em particular, esta ajuda tem duas vertentes. Primeiro, 

a necessidade efetiva de ajudar o povo Ucraniano nestes dias 

particularmente difíceis, meses que se estão a adivinhar e por outro lado, dar 

resposta aos inúmeros apelos de cidadãos anónimos que aqui em Sintra, na 

freguesia, um pouco por todo país e um pouco por todo o mundo, que se 

têm preocupado a ajudar e dar o seu pequeno contributo para melhorar o 

sofrimento do povo ucraniano. E, portanto, é isto que nós estamos a fazer, 

esperamos que com o acordo da Associação, uma vez que e para nós é 

fundamental estarmos a ajudar o povo ucraniano [01:19:00] que é a nona 

comunidade imigrante com mais cidadãos na nossa freguesia. Eu por acaso, 

estava a olhar há pouco para um dos gráficos que nós fazemos. Nós temos 

na nossa freguesia, que tenha vindo a pedir um atestado, um cidadão russo 

e vinte e cinco cidadãos ucranianos que pediram atestado. Sabemos que a 

nossa comunidade é muito superior, mas o número de atestados que são 

pedidos por cidadãos, dá a escala da importância desta comunidade, que 

hoje corresponde a cidadãos cinquenta e quatro nacionalidades diferentes, 

pelos menos. Estes cinquenta e quatro, são os cidadãos que vieram pedir 






