
-— SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVALADE,
REALIZADA NO DIA TRINTA DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM -———
——.—-.——.„......-..— ATA NUMERO DEZOITO ————————————
————————————— (Mandato 2017-2021) ——————————————
—— Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um reuniu, em sistema de
videoconferência, nos termos do artigo 24.°-A do Código do Procedimento
Administrative, aditado pela Lei número 72/2020, de 16 de novembro , a Assembleia de
Freguesia de Alvalade, sob a presidência do seu Presidente efetivo, LUÍS Filipe Nunes
Coimbra Nazaré. —————————————————————————————
—— Assinaram a "Lista de Presenças", para além dos mencionados, os seguintes
Membros: ———————————————————————————————
—— Do Partido Socialista (PS): - Rosa Maria Gomes Lourenço, António Diogo
Carvalho Gongo de Carvalheda, Rita Alexandra Delgado Branco dos Santos Teixeira,
Mário Rui Peixoto dos Reis Costa, Vítor Jorge Oliveira Martins, Maria Manuela Costa
Malheiro Dias Aurélio Ferreira e Frederico José Barras da Fonseca Santos . —————
—— Do Partido Social-Democrata (PSD): - Catarina Maria Martins Vaz Ferreira e
Silva, António Manuel Pimenta Proa e José Luís Rezende Moreira da Silva. —————
—— Do Centro Democrático Social-Partído Popular (CDS-PP): Abel Manuel de
Matos Alves dos Santos, Ana Rita Gagean de Sousa Guerra Costenla, José Lima
Andrade dos Santas Correia e Filipe Bento Damasceno Monteiro Moreno. ——————
—— Da Coligação Democrática Unitária (CDU): - Ana Cristina Nunes Gouveia e
Aquino José Mário de Noronha. ———————————————————————
—— Do Bloco de Esquerda (BE): Daniel José Martins Carapau. —————————
—— Faltaram à reunião os seguintes Membros: ————————————————
—— Igor Boal Roçadas, que justificou a sua ausência e foi substituído por Maria
Manuela Ferreira. ————————————————————————————
—— Joana Vanessa Henriques Medeiro, que justificou a sua ausência e foi substituída
por Vítor Martins.————————————————————————————
—— André Manuel Rabaça Bernardo, que justificou a sua ausência e foi substituído por
Frederico Santos.—————————————————————————————
—— Francisco Maria Rosa Fialho Camacho, que justificou a sua ausência e foi
substituído por Filipe Moreno; ———————————————————————
—— Afonso Maria da Silva Moreira, que justificou a sua ausência e foi substituído por
Daniel Carapau. —————————————————————————————
—— Alexandre Fernando Martins Reboredo Seara.———————————————
—— As vinte e uma horas e cinco minutos, constatada a existência de quorum, o
Senhor Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião. ——————————
-.——.—-—.-..-. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ————————
—— (Não houve intervenções do público) ———————————————————
———————. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ————————
-.-—..-....-..--..-— DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA N017 ————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver intervenções,
submeteu à votação a Ata n° 17, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
unanimidade dos Membros presentes na respetiva reunião.————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que tinha um requerimento para
partilhar com a Mesa relativamente à extensa ordem de trabalhos. —————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia referiu que tinha intenção de abordar essa
matéria quando entrassem no período da ordem do dia. —————————————
—— Adivinhava aquilo que teriam para dizer sobre essa matéria e se achassem bem
iriam primeiro entrar nos votos e antes da entrada efetiva na ordem de trabalhos
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abordariam essa questão e a solução que tinha para propor. Poderiam debater e chegar a
um entendimento.————————————————————————————
—— Membra Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que lhe parecia bem. ——————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) apresentou o seguinte documento:———————
——————————————— Saudação —————————————————
"—— Por ocasião do 47° aniversário da Revolução de Abril e do 45° da Constituição
da República Portuguesa —————————————————————————
—— A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um
acto de emancipação social e nacional. ————————————————————
—— O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo levantamento militar do Movimento das
Forças Armadas (MFA), logo seguido de um empolgante levantamento popular,
transformou profundamente toda a realidade nacional. Culminando uma longa e
heróica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas
transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou
direitos, impulsionoti transformações económicas e sociais.————————————
—— O Poder Local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de
poder. E uma conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus
princípios. Um Poder Local amplamente participado, plural, colegial e democrático,
dotado de uma efectiva autonomia administrativa e financeira.——————————
—— A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado pelas comissões
administrativas, logo após o 25 de Abril, teve consagração com as primeiras eleições
livres para os órgãos das autarquias locais, em Dezembro de 1976. O Poder Local
Democrático afirmou-se operando profundas transformações sociais e com importante
intervenção na melhoria das condições de vida das populações e na superação de
enormes carências, nalguns casos até, excedendo em larga medida as suas
competências.——————————————————————————————
—— Comemorar Abril, relevando o que o poder local representa enquanto conquista
desse momento ímpar da nossa história colectiva, exige que se lhe reconheça as
condições para o exercício das suas atribuições e competências.——————————
—— Comemorar Abril é também celebrar a Constituição da República Portuguesa
quando se assinalam os 45 anos da sua aprovação. E lembrar e defender os valores
nela consagrados, um momento de afirmação da democracia, tanto mais actual quanto
se desenham e se assumem abertamente projectos reaccionários e antidemocráticos. —
—— Nela se reconhece às mulheres o direito à igualdade no trabalho, na família e na
sociedade e importantes direitos às crianças, aos jovens, aos reformados e aos
cidadãos com deficiência. —————————————————————————
—— Nela se proclama a exigência da subordinação do poder económico ao poder
politico e a incumbência ao Estado de dar prioridade às políticas económicas e de
desenvolvimento que assegurem o aumento do bem- estar social, a qualidade de vida
das pessoas, a justiça social e a coesão económica e social de todo o território
nacioncd.————————————————————————————————
—— Nela estão consignadas as obrigações do Estado em relação a domínios tão
importantes como os da educação e do ensino, da saúde, da segiirança social, e da
cultura.—————————————————————————————————
—— Nela subsistem princípios fundamentais para a organização do Estado, como a
independência dos tribunais e a autonomia do Ministério Público; a autonomia do
Poder Local democrático. —————————————————————————
—— Comemorar Abril é também, nas actuais circunstâncias, fazer uma afirmação de
confiança no futuro, mostrar que a vida pode e deve prosseguir criando todas as
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condições de prevenção e protecção, apontar o sentido de vivência colectiva, de
partilha e de participação como indispensáveis à realização humana e à felicidade. ——
—— Assim os eleitos do Partido Comunista Português propõem que a Assembleia de
Freguesia de Alvalade, na sua sessão de 30 de Abril de 2021, delibere:———————
—— l. Saudar o 47° Aniversário da Revolução de Abril; —————————————
—— 2. Saudar o 45° Aniversário da Constituição da República Portuguesa;—————
—— 3. Saudar as lutas dos trabalhadores e das populações da cidade e da freguesia de
Alvalade em defesa do emprego de qualidade, da habitação, da saúde, da educação e
da escola pública, das reformas e pensões, da segurança social, dos salários, do
Serviço Nacional de Saúde, dos serviços públicos de transportes - direitos consagrados
na Constituição de Abril; —————————————————————————
—— 4. Enviar esta Moção para: Câmara Municipal de Lisboa, Assembleia Municipal
de Lisboa, Associação 25 de Abril. ——————————————————————
-— Lisboa, 30 de Abril de 2021 ——————————————————————
—— Os eleitos do PCP na Assembleia de Freguesia de Alvalade - Cristina Gouveia e
Aquino Noronha. ————————————————————————————— "
—— Membra Daniel Carapau (BE) apresentou o seguinte documento:———————
—————————..————— Voto de Saudação———————————————
"„„—.-„„„„„„„„——--„——^o 25 de Abril ———————————————
—— E tempo de celebrarmos o "25 DE ABRIL". Saudarmos o 47° aniversário da
Revolução de Abril, que através da ação desencadeada pêlos Capitães de Abril,
apoiada pelo Povo, fez ruir a ditadura fascista do Estado Novo, pôs fim à PIDE,
acabou com a censura, libertou os presos políticos e terminou com a guerra colonial. A
Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais. —————
—— Devemos celebrar as conquistas da Liberdade e dos direitos fundamentais que
foram adquiridos, nomeadamente na saúde, que veio proporcionar a criação do Serviço
Nacional de Saúde, na educação, que deu lugar à criação da Escola Pública, no direito
à habitação e nos direitos dos trabalhadores, dando lugar a uma maior dignidade para
quem trabalha.——————————————————————————————
—— Continuaremos a defender a Constituição da República, como um dos maiores
legados do 25 de Abril, onde estão consagradas muitas destas conquistas. Numa altura
em que são colocados em causa os direitos adquiridos com o 25 de Abril, devemos
relembrar os princípios constitucionais pêlos quais lutámos e que alguns estão tão
determinados em nos roubar: Que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e
são iguais perante a lei. Que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado,
privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo,
raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas,
instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. ———————
—— Devemos defender o Estado Social e com ele o funcionamento dos serviços
públicos, como algo imprescindível para uma resposta eficaz a toda a situação criada
pela pandemia SARS-Cov-2. ————————————————————————
—— Defender Abril é garantir o reconhecimento e valorização dos salários e carreiras
de todos os trabalhadores e estar na primeira linha na luta contra a precariedade, na
defesa do emprego. ———————————————————————————
—— Para o Bloco de Esquerda, defender Abril é vencer a crise pandémica e as crises
económica e social, recusando políticas de austeridade que tantas vidas destruíram
num passado recente.———————————————————————————
—— Para recuperar a economia e o país, são necessárias transformações estruturais,
relançar o investimento nacional, criando assim emprego que se quer de qualidade,
bem como estimular o consumo interno. Para tudo isto sabemos que são necessárias
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políticas de esquerda que não defraudem os eleitores combatendo assim os populismos
e a extrema-direita. ————————————————————————————
—— Assim, a Assembleia de Freguesia de Alvalade reunida a 30 de abril de 2021, ao
abrigo do artigo 9.", n.0 2, alínea j) do Anexo Ida Lei n. ° 75/2013, de 12 de Setembro e
do artigo 3.", n." 3 da Lei I-A/2020, de 19 de Março, delibera:———————————
—— l. Saudar as lufas dos trabalhadores e das populações da cidade que em defesa da
nossa saúde asseguram serviços como a recolha do lixo, a venda de bens essenciais, os
transportes, o correio, a limpeza e manutenção das estruturas e a escola pública na
garantia de alimentação de emergência; ———————————————————
—— 2. Saudar o trabalho de todos os profissionais na área da saúde no combate à
pandemia em curso, em particular a todo o SNS e seus profissionais. ————————
—— O representante do Bloco de Esquerda —————————————————— "
—— Membra Rosa Lourenço (PS) disse que o PS iria acompanhar tanto o PCP como
o BE nas suas saudações acerca do 25 de Abril e por ocasião desse efeméride saudava
todas e todos aqueles que ao longo do tempo lutaram e deram a vida pela liberdade. ——
—— Comemorar Abril, tal como dizia o PCP, relevando o poder local enquanto
conquista desse momento ímpar da hitória coletiva exigia que se reconhecessem as
condições para o exercício das suas atribuições e competências. ——————————
—— Comemorar Abril era também celebrar a Constituição da República Portuguesa
quando se assinalavam os 45 anos da sua aprovação. Era relembrar e defender os
valores nela consagrados, um momento de afirmação da democracia e tanto mais atual
quando se desenhavam e redesenhavam areópagos que atentavam contra essa liberdade
conquistada e contra a democracia igualitária. Nela se reconhecia às mulheres o direito à
igualdade no trabalho, na família e na sociedade, em prol de uma sociedade que se
pretendia cada vez mais coesa, igualitária e humanitária.—————————————
—— Não podia deixar de relembrar uma grande mulher autarca, Francelina Chambel,
que durante vários anos esteve com a sua família na linda Freguesia de Alvalade e cuja
primeira eleição autárquica, realizada em dezembro de 1976, a levou a exercer as
funções de Presidente da Câmara do Concelho do Sardoal, Distrito de Santarém, até

—— Nesse momento singular da História, que obrigava a criar cada vez mais novas
formas de estarem juntos, era essencial continuar a festejar Abril e a combater o medo,
na defesa da liberdade e da esperança. Todos tinham que se unir para contribuir no
desígnio de uma sociedade livre, cada vez mais fraterna e igualitária.————————
—— Membra Abel Santos (CDS-PP) disse que votaria contra as duas moções porque
passaram quase cinquenta anos sobre o 25 de Abril e continuavam com discursos
sectários, fragmentados, que dividiam os portugueses e os fregueses de Alvalade. -——
—— Gostaria de votar ao lado do PCP, do BE, do PS, de todas as forças políticas ali
representadas, votos de saudação que unissem a todos num futuro melhor que tinham de
construir todos juntos. Não havia nenhuma possibilidade de ter sucesso se continuassem
a fragmentar e a colocar uns contra os outros. —————————————————
—— Bem sabia que alguns precisavam de colocar uns contra os outros, de criar cisões
para poderem existir, para poderem ter relevância política, para poderem estar na
atividade política, mas a atividade política era uma atividade nobre e tinham todos era
que olhar para a frente e saudar o futuro que tinham de construir em conjunto,
respeitando sem preconceitos e sem excluir ninguém pelas suas ideias, pelo seu
pensamento, pela sua raça, pelo seu credo, pelo que fosse.————————————
—— Nesse sentido não podia deixar de estranhar como se podia saudar uma
Constituição que era datada, tinha quase cinquenta anos e que só permitia o socialismo
em Portugal. Gostaria de saber se era democrático que o regime fosse somente
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republicano, como a Constituição obrigava, e somente socialista como lá estava. Não
achava que isso fosse democrático, tinha que haver pluralidade e respeito pela
diversidade e opinião de todos. ———————————————————————
—— Gostaria de ver que todos pudessem olhar para a frente e construírem uma
Constituição mais moderna, mais simples, mais sintética, permitindo que todas as
sensibilidades e opiniões se pudessem exprimir na sociedade, o que manifestamente não
acontecia.————————————————————————————————
—— Por outro lado, não podia concordar com afirmações como as que foram feitas pelo
Membro Daniel Carapau, de acordo com a sua forma de encarar o mundo e a sociedade
e se calhar bem intencionado, dizendo que o Sistema Nacional de Saúde foi criado pelo
25 de Abril.———————————————————————————————
—— Queria relembrar que os centros de saúde em Portugal foram iniciados muito antes
por uma figura magnífica na sociedade, pai de um dos Presidentes da República, o
Professor Arnaldo Sampaio pai de Jorge Sampaio, que foi de facto quem iniciou os
centros de saúde em Portugal e quem introduziu em Portugal as campanhas de
vacinação que erradicaram por exemplo a poliomielite. Não se podia apagar da História
de Portugal personalidades ímpares como Arnaldo Sampaio e outras que tiveram
contribuições fantásticas para a saúde de todos.—————————————————
—— Portugal não começou a 25 de Abril de 1974, começou quase novecentos anos
antes e tinham que entender a História, percebê-la e interpretá-la e não reescrevê-la,
deixando essas coisas do antes e depois do 25 de Abril, contra e a favor. Queria era que
com todos pudessem construir um País melhor e que pudessem em liberdade e
democracia falar daquilo que os dividia, para que pudessem ter pontos de contacto e
construir alguma coisa. ——————————————————————————
—— Como tinha dito várias vezes, não ia ver o BE e o PCP a votar uma saudação ao 25
de Novembro, o que era lamentável. Compreendia que não o fizessem, de acordo com a
sua consciência política não o podiam fazer, do mesmo modo que enquanto existissem
moções e saudações sectárias e que criassem cisões na sociedade e nos portugueses
também não podia votá-las a favor. —————————————————————
—— Gostava que tivessem todos uma visão de futuro e não de passado, que não voltava,
e que pudessem todos em conjunto, com as suas diferenças, construir um País melhor,
uma Freguesia melhor, um Concelho melhor. Com essa abertura de espírito e com essa
ausência de preconceito mental poderem todos contribuir para uma vida melhor. ———
—— Membro Rosa Lourenço (PS) recordou que acompanhavam e subscreviam as
moções do PCP e do BE.——————————————————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que o CDS era de facto um partido
livre e cada um votava de acordo com aquilo que entendia. ————————————
-— No seu caso e do Membro Filipe Moreno iriam votar favoravelmente o documento
do PCP. Não acompanhariam o do BE e faria uma declaração de voto. ———————
—— Membro José Correia (CDS-PP) disse que acompanhava o sentido de voto do
Membro Abel Santos e aproveitava para frisar que estava completamente de acordo com
a sua intervenção. Votaria contra ambas, a do PCP e a do BE. ———————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Saudação "Por ocasião do 47° aniversário da Revolução de
Abril e do 45° da Constituição da República Portuguesa", apresentada pela CDU,
tendo a Assembleia deliberado aprovar, por maioria, com 16 votos a favor (PS, PSD,
CDU, BE e 2CDS-PP) e 2 votos contra (CDS-PP) ———————————————
—— Submeteu à votação o Voto de Saudação "Ao 25 de Abril", apresentado pelo BE,
tendo a Assembleia deliberado aprovar, por maioria, com 14 votos a favor (PS, PSD,
CDU e BE) e 4 votos contra (CDS-PP) ————————————————————

5 Ç.
'.G



—— Membra Ana Rita Costenla (CDS-PP) fez a seguinte declaração de voto: ———
—— "0 CDS na qualidade de partido fundador da democracia portuguesa saúda o 25
de Abril que restaurou os direitos civis e políticos, que estabeleceu uma verdadeira
separação de poderes, que trouxe a liberdade de imprensa e de opinião, e que permitiu
as eleições livres nas quais os portugueses têm, até hoje, decidido o destino do seu país.
—— Foi Abril com Novembro que permitiu o pluralismo político que nos levou a aderir
à então Comunidade Económica Europeia e que alavancou o nosso desenvolvimento
económico e social, e transformou Portugal. ———————————————————
—— E é aqui, principalmente, que nos distingiiimos do voto do PCP. Nós não

combatemos a iniciativa privada nem ignoramos o sector cooperativo. Desde a
primeira hora também defendemos o SNS, mas reconhecemos o contributo dos privados
e sector social, pelo que defendemos a existência do sector da saúde como um todo, e
complementar quando necessário. Pelo mesmo motivo falamos em transportes coletivos
em vez de transportes públicos. Sim, gostamos que os portugueses tenham ambição e
tomem nas suas mãos o destino que querem dar às suas vidas. E a isso que se chama
Liberdade! A liberdade de podermos construir um Portugal mais rico, solidário e justo
com o empenho e o contributo de todos: do Estado com certeza, mas também dos
empresários, dos trabalhadores e dos estudantes. ————————————————
—— Quando saudamos o 25 de Abril celebramos a pluralidade e a diversidade em
democracia e não podemos esquecer aquilo que mais facilmente a mina e corrói no
quotidiano, as injustiças, a corrupção, a segregação social, o despotismo e o
obscurantismo. —————————————————————————————
—— E hoje, mais do que qualquer outra que acabei de citar, temos a pobreza. Portugal,
a par de outros países, empobreceu nestes tempos de pandemia, e a pobreza
condiciona, em muito, a nossa liberdade e é pasto flamejante para os que vendem
soluções fáceis e irresponsáveis. ——————————————————————
—— Permitam ainda uma nota pessoal. Esta é última comemoração do 25 de Abril
deste mandato. Enquanto autarca eleita pêlos eleitores de Alvalade sou testemunha da
relevância que o poder local tem na vida das populações. A par da democracia é uma
das mais belas conquistas obtidas em 1974. " —————————————————
—— Membra Daniel Carapau (BE) apresentou o seguinte documento:———————
—————————————— Voto de Saudação——————————————
"—————-————.———-—Ao l0 de Maio———————————————
—— No dia l de maio de 1886, em Chicago, milhares de trabalhadores saíram às ruas
exigindo direitos laborais. Este dia é relembrado pelo slogan que ficou a ecoar na
história "Oito horas de trabalho, oito horas de lazer, e oito horas de descanso", mas
também pela trágica morte de vários ativistas, mortos pela repressão policial que
disparou cegamente sobre a multidão que exigia direitos e dignidade. Apesar da
repressão os trabalhadores continuaram a luta, que viria a resultar, anos mais tarde,
em ganhos de direitos e de Uberdade para a maioria da classe trabalhadora. ————
—— Em Portugal, o 1° de Maio de 1974, realizado oito dias após o 25 de Abril, depois
de décadas de repressão do Estado Novo, foi uma explosão de democracia nas ruas do
país e marcou o início de uma conquista de direitos até aí negados: o Estado Social, a
Segurança Social, o direito a cuidados de saúde públicos, à educação, à habitação, o
direito ao trabalho e ao salário, a luta pelo pleno emprego, o reconhecimento às férias
e aos subsídios de férias, a proibição dos despedimentos sem justa causa e a
instituição, pela primeira vez, do salário mínimo nacional no valor de 3.300SOO
(16,50€). Foi também após esta data que se consagraram ainda o direito à greve, à
contratação coletiva e à organização sindical, bem como um novo movimento do
trabalho ao nível das empresas, as Comissões de Trabalhadores (CT). ———————

6 Í1
í



—— Portugal atravessa hoje um período muito complicado, com trabalhadores em lay-
off, trabalhadores precários a serem despedidos ou ameaçados, falta de condições de
higiene sanitária para trabalhar (locais de contacto com o público onde não são
fornecidas luvas, nem máscaras para trabalhar) e um aumento generalizado de
insegurança e desemprego. ————————————————————————
—— A defesa do emprego mostra-se determinante para a recuperação económica e
social de todas e todos. ——————————————————————————
—— Antevendo uma grave crise económica e de direitos dos trabalhadores, faz ainda
mais sentido relembrar todos os direitos conquistados e defender todas e todos no
direito a um emprego estável e a um salário condigno. —————————————
—— Assim, a Assembleia de Freguesia de Alvalade reunida a 30 de abril de 2021, ao
abrigo do artigo 9.", n. ° 2, alínea j) do Anexo Ida Lei n. ° 75/2013, de 12 de Setembro e
do artigo 3. °, n." 3 da Lei I-A/2020, de 19 de Março, delibera:-——————————
—— l. Saudar o l" de Maio e fazer votos para que seja o momento agregador das
várias gerações e saudar nele a coragem de todos os homens e mulheres que exigem
dignidade, defesa da democracia e de desenvolvimento pelo progresso social, defesa do
emprego, salário ou pensão e da prestação de um serviço público. —————————
—— 2. Saudar as lutas dos trabalhadores e das populações da cidade que em defesa da
nossa saúde asseguram serviços como a recolha do lixo, a venda de bens essenciais, os
transportes, o correio, a limpeza e manutenção das estruturas e a escola pública na
garantia de alimentação de emergência; ———————————————————
—— 3. Saudar o trabalho de todos os profissionais na área da saúde no combate à
pandemia em curso, em particular a todo o SNS e seus profissionais; ———————
-— Lisboa, 30 de Abril de2021 ———————————————————————
—— O representante do Bloco de Esquerda —————————————————— '
—— Membra IVIário Costa (PS) disse que a bancada do PS apoiava e subscrevia o voto
de saudação ao 1° de Maio apresentado pelo BE. ————————————————
—— O 1° de Maio, Dia Internacional do Trabalhador, representava e evidenciava a luta
de todos os trabalhadores pêlos seus direitos, por melhores condições de trabalho, por
horários justos, por melhores salários. No fundo por uma vida laborai digna e com
regras bem definidas, defendendo o equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar. ———
—— O que se tinha visto evidenciado em muitos setores eram claros retrocessos do que
a muito custo foi conquistado pêlos trabalhadores ao longo de muitas lutas,
inclusivamente com perda de vidas humanas. Diariamente eram confrontados com
novas informações que apontavam para falhas graves e abuso nas relações laborais. ——
—— Por isso tudo não se podia dar como adquirido os direitos laborais conquistados. A
luta dos trabalhadores era e tinha que continuar a ser diária, quotidiana e em cada local
de trabalho, em cada empresa e em cada negociação coletiva em curso. Temas como o
trabalho extraordinário não remunerado, o teletrabalho, entre outros, não podiam ser
ignorados. ———————————————————————————————
—— Era um combate de todos sem exceção e que não podia cair no esquecimento
coletivo, sob pena de se assistir a um recuo na vida de todos os trabalhadores. ————
—— Membra Abel Santos (CDS-PP) disse que tinha pena do Membro Mário Costa
não ter entregue o texto que leu como moção apresentada pelo PS, porque votaria
favoravelmente e acompanharia o que disse. Não percebia porque não o fez mas era
uma decisão do PS. Votaria favoravelmente porque eram temas muito importantes da
sociedade e muito importantes para quem trabalhava, mais ainda na fase pandémica.-—
—— Como não era essa moção que estavam a votar, teria que votar contra a saudação
apresentada pelo BE que mais uma vez era um discurso clivado. Se tivesse apresentado
só os últimos três parágrafos, que no fundo era a síntese da moção, votaria a favor, mas
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não podia ignorar o que estava para trás e que era uma carga ideológica brutal, cheia de
falsidades. Parecia que a Segurança Social tinha começado em 1974, mas a caixa de
previdência começou muito antes. O 1° de Maio era celebrado e festejado como o dia do
trabalho. Podiam rir mas era festejado até em Alvalade, no estádio do INATEL. ———
—— Estarem a misturar tudo, a dizer só direitos e pôr os trabalhadores contra os patrões,
isso não, tinham que trabalhar todos em conjunto. Um discurso equilibrado como o PS
apresentou, isso sim era uma moção para se apresentar no 1° de Maio, onde todos na sua
condição tinham que ser ajudados, respeitados e acarinhados.———————————
—— Misturar quem recolhia o lixo e quem trabalhava em condições difíceis para depois
justificar determinado tipo de afirmações absolutamente infundadas, com uma carga
ideológica que visava separar as pessoas, que visava clivar, nenhuma pessoa de bom
senso podia acompanhar um voto desses. ———————————————————
—— Era preciso equilíbrio e por isso o PS moderado e equilibrado fazia falta à
democracia, ou estariam encostados ao extremismo, a quem partia tudo, a quem
segregava tudo. Portanto, votaria a favor de uma saudação ao 1° de Maio nos moldes
que o Membro Mário Costa apresentou, mas não podia votar a favor de uma moção
altamente clivada e com uma carga ideológica impensável nos dias atuais, que em vez
de agregar queria separar as pessoas. —————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que os eleitos do PCP iriam votar a
favor da moção. —————————————————————————————
—— O direito a festejar o 1° de Maio foi conquistado com o 25 de Abril. Tinha nascido
antes disso e sabia o que era 1° de Maio durante os tempos do fascismo. Só quem não
viveu esses tempos podia ter intervenções do género que ouviram.—————————
—— Só tinha um remoque ao Executivo da Junta, que permitiu a abertura dos mercados,
um equipamento que estava ao cuidado da Junta, mas por respeito aos trabalhadores que
gostariam de festejar o seu dia o mercado municipal deveria estar fechado.-—————
—— Sabia que os comerciantes depois da pandemia todos os dias eram importantes, era
muito importante realizar mais dinheiro, mas lembrava-se de ter tido uma discussão
com o anterior Presidente da Junta devido à abertura do mercado e queria expressar a
sua insatisfação pelo facto do Mercado de Alvalade estar aberto nesse dia. ——————
—— Membro Daniel Carapau (BE) disse que não se queria alongar muito mas tinha
que fazer duas notas muito breves. A primeira era dizer que quem queria clivar era
quem ia ali fazer revisionismo da História. Toda a gente ali sabia muito bem os avanços
a nível da saúde depois do 25 de Abril e era insólito o que foi dito. —————————
—— Por outro lado era apelar a todos os presentes e todos os fregueses para se juntarem
às comemorações do 1° de Maio que teriam lugar na Avenida Almirante Reis
—— Membro Abel Santos (CDS-PP) sugeriu que o Membro Daniel Carapau, quando
fosse deputado, propusesse a alteração da data do Hospital de Santa Maria e de São João
para 74. Assim estava de acordo com o revisionismo que ele queria impor às pessoas,
porque foi construído muito antes, pensava que em 57.——————————————
—— Era quem fazia clivagem e revisionismo? Queria era olhar para a frente e construir
futuro com todos e não a clivar.———————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação o Voto de Saudação "Ao 1° de Maio", apresentado pelo BE, tendo
a Assembleia deliberado aprovar, por maioria, com 14 votos a favor (PS, PSD, CDU e
BE) e 4 votos contra (CDS-PP) ———————————————————————
—— Membro Daniel Carapau (BE) apresentou o seguinte documento:-——————
—————————————— Voto de Saudação——————————————
——————— A Implementeção da Tarifa Social da Agua Automática ———————
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—— A Câmara Municipal de Lisboa aprovou a 18 de março, a atribuição automática
das Tarifas Sociais da Agua, Saneamento e Resíduos. Esta medida, que tem impacto em
cerca de 32 mil famílias, atribui um desconto de 65% automático a quem tem menos
rendimentos. ——————————————————————————————
—— Na reunião de executivo todos os partidos votaram a favor desta medida proposta
pelo vereador do Bloco de Esquerda, Manuel Grilo. ———————————————
—— Sabemos que na nossa freguesia vivem famílias numerosas e de baixos
rendimentos, que irão usufruir, de forma automática, de um desconto que se revela
importantíssimo - ainda para mais em plena crise social e pandémica. ———————
—— Assim, a Assembleia de Freguesia de Alvalade reunida em 30 de abril de 2021, ao
abrigo do seu regimento, delibera:——————————————————————
—— l. Saudar a Câmara Municipal de Lisboa por dar um importante contributo na
resposta à crise e na dignificação da vida humana, garantindo o acesso à água das
famílias com menos rendimentos. ——————————————————————
—-- Lisboa, 30 de abril de 2021———————————————————————
—— O representante do Bloco de Esquerda —————————————————— "
—— Membro Abel Santos (CDS-PP) disse que essa era uma boa proposta, uma boa
medida que votaria. Só tinha pena que não houvesse alguém com coragem para propor
na Câmara a água baixar para todos. A água em Lisboa era das mais caras do País e o
PS, desde que chegou à Câmara, de tal maneira aumentou as taxas que tinham a água
caríssima.-———————————————————————————————
—— Saudava a iniciativa do BE, que ajudava e atingia as pessoas mais desfavorecidas a
terem uma redução significativa. Esperava que pudessem continuar nesse caminho e ter
o apoio dos outros partidos, incluindo do PS, para que também se pudessem reduzir as
taxas e taxinhas a todos os munícipes de Lisboa porque tinham uma água caríssima. ——
—— Como viam, não havia aí clivagens, havia olhar para a frente e essa era uma medida
positiva que saudava e votaria a favor. ————————————————————
—— Membra Aquino de Noronha (CDU) disse que iria naturalmente votar a favor
dessa saudação, mas estranhava a apresentação na presente reunião. ————————
Recordou que em 2017, por proposta do PCP, foi votada uma resolução e aprovada por
unanimidade no sentido de fazer o estudo para ver quantos munícipes estariam
abrangidos por uma tarifa social da água. Gostava de saber se alguma vez esse estudo
foi feito.————————————————————————————————
—— Iria votar a favor mas parecia-lhe que essa recomendação não devia ser apresentada
na presente Assembleia de Freguesia. Queria acreditar que isso não tinha a ver com a
proximidade das eleições autárquicas. Se o PCP apresentasse saudações sobre todas as
suas propostas que levava à CML e que eram aprovadas por maioria, muitas vezes por
unanimidade, as Assembleias teriam muito mais pontos. Em qualquer dos casos saudava
a aprovação dessa tarifa social. ———————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação o Voto de Saudação "A Implementação da Tarifa Social da
Agua Automática", apresentada pelo BE, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
unanimidade. ——————————————————————————————
—— Continuando, disse que poderiam não conseguir cumprir com a ordem de trabalhos
visto ser muito extensa. Parecia-lhe que teriam batido um recorde na autarquia, com
dezanove pontos. Oxalá estivesse enganado mas não lhe parecia que conseguissem e
pelo menos teriam que se precaver quanto à possibilidade de não esgotarem a ordem de
trabalhos antes da meia-noite. Se chegassem a essa hora sem terem terminado a ordem
de trabalhos a sessão ficaria suspensa, como já uma vez acontecera. ————————

9
:[:

.••I



—— Para prepararem devidamento no caso de tal acontecer propunha que fosse
retomada dentro de uma semana, no dia 7 de maio à mesma hora, para esgotar aquilo
que não fosse possível cobrir durante a presente reunião. —————————————
-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que tinha um requerimento
exatamente devido à extensão da ordem de trabalhos, com alguns documentos que eram
bastante pesados. —————————————————————————————
—— Queria também fazer um reparo porque sabia que deviam ser enviados com cinco
dias de antecedência no mínimo, mas foram enviados à meia-noite de quarta-feira. Por
vezes durante a semana tinham outros afazeres e nem sempre conseguia ver tudo. -——
-— Talvez pudessem votar antes algumas propostas e não seguir a ordem de trabalhos
exatamente como ela estava. Fariam alguns pontos menos extensos na sua discussão e
deixariam para depois os documentos financeiros. Ficava à consideração das pessoas. —
—— O Senhor Presidente da Assembleia referiu que, como sabiam, era sempre muito
flexível em relação à ordem de trabalhos e à alteração da respetiva ordem. No entanto,
houve um outro momento em que isso não foi possível e desde então tinha-se atido à
ordem indicada, para não dar azo a discussões que houve pelo menos numa altura.
Portanto, preferia que se seguisse a ordem mas por si quanto mais práticos fossem, sem
prejuízo da discussão democrática e aberta dos temas da ordem de trabalhos, não seria
por si que de alguma forma não se pudesse fazer um ajustamento ordinal na agenda. ——
—— Ficava essa proposta no caso de não conseguirem esgotar todos os pontos da
agenda e à partida registava o assentimento da Assembleia quanto à metodologia
proposta por si. —————————————————————————————
—— Membra Aquino de Noronha (CDU) disse que tinha uma proposta num sentido
diferente.————————————————————————————————
—— Embora tivessem esses pontos todos, noutras ocasiões conseguiram ser concisos e
o Senhor Presidente também tinha conseguido encurtar os espaços e a duração da
Assembleia. ———————————————————————————————
—— Se concordassem faria um requerimento verbal para que a Assembleia continuasse
para além da meia-noite e todos fariam um esforço para serem breves e concisos, em
vez de estarem a reunir outra vez dentro de uma semana. Se houvesse algum consenso
nesse sentido, ou se não houvesse muita objeção, faria esse requerimento e todos faziam
um esforço para serem concisos.———————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que então sugeria não ser feito ainda o
requerimento, viam qual era a velocidade a que os pontos da agenda iam correndo e
quando chegassem por volta das 23h30mjá teriam uma noção mais precisa. Não valia a
pena estar a antecipar porque nem sequer sabiam, até poderia acontecer esgotarem todos
os pontos.————————————————————————————————
—————————— PERÍODO DA ORDEM DO DIA ———————————
—— Ponto l - Anreçiação^La Informação Escrita do Presidente da Junta de
Freguesia de Alvalade, prevista na alínea e) do n.° 2 do artigo 9.° da Lei n.°
75/2013 de 12 de setembro; ————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta começou por dizer que em nome do Executivo
aproveitava para saudar o 25 de Abril e o 1° de Maio, a luta de todos aqueles que
combateram o fascismo em Portugal e que tornaram possível um Portugal mais livre e
mais justo. Também saudar a luta de todos os trabalhadores, que atualmente estavam em
novas condições de precariedade e que precisavam de ser continuada a luta todos os
dias. —————————————————————————————————
—— Como tinha dado nota cerca de um ano antes, ao instalarem-se as medidas
tendentes a mitigar as questões da pandemia, comprometera-se com a Assembleia de
Freguesia a fazer um ponto de situação em todas as reuniões sobre os apoios da
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autarquia aos fregueses, residentes e comerciantes. Portanto começaria por aí, que era
um ponto de situação acumulado desde o início da pandemia mas também muito
suncintamente, compreendendo a extensa ordem de trabalhos. ——————————
—— Ao nível dos fregueses residentes fízeram-se mais de 2600 atendimentos sociais
telefónicos, pressupondo os naturais encaminhamentos para as refeições, cabazes,
pedidos de documentação para apoio económico, articulações com a PSP, com
comerciantes, com farmácias, com centros de saúde ou outras instituições de âmbito
social. —————————————————————————————————
—— Fizeram-se mais de 2400 contactos para idosos no âmbito do programa "Radar" da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e mais 41 novas entrevistas no âmbito da mesma
plataforma. Foram vacinados através de encaminhamentos da Junta de Freguesia de
Alvalade, em particular ao domicílio. ————————————————————
—— Foram vacinados 428 idosos em sete locais da Freguesia, cinco ações de rua no
âmbito do projeto "Radar" e em particulares os radares comunitários que abarcavam os
comerciantes. Encaminhadas mais de 350 situações para comerciantes e envolvidos 38
comerciantes, envolvidos tanto para distribuição alimentar como os que se
predispuseram a fazer entregas ao domicílio durante os períodos de urgência.————
—— Houve 37 encaminhamentos para a PSP em situação de apoio e sinalização de risco
e foram entregues mais de 36 mil kits alimentares para um total de 84 famílias e um
conjunto de 150 pessoas, sendo que esses kites eram confecionados desde fevereiro por
um restaurante local e anteriormente pelo Centro Social e Paroquial do Campo Grande.
—— Distribuiram-se 195 cabazes por 30 famílias e o transporte solidário teve início em
novembro, tendo ser/ido essencialmente para apoio a questões de saúde ou
documentais, num total de mais de 40 deslocações realizadas. ——————————
—— Do ponto de vista dos apoios económicos foram entregues 223 processos, sendo
que 137 já estavam finalizados, com uma previsão de custos total na ordem dos 117 mil
euros num total de 387 pessoas apoiadas e uma média de três pessoas por agregado
familiar. Estavam 39 processos em fase de conclusão e os apoios destinavam-
maioritariamente a géneros alimentares, despesas de água, luz, gás e renda. —————
—— Havia quatro processos no âmbito do fundo de emergência social, num total de 758
euros e 12 pessoas, oito processos no âmbito do fundo social de Freguesia no valor de
4713 euros para um total de 15 pessoas, numa média de três pessoas por agregado
familiar, para apoio de rendas, água, luz, gás e óculos. —————————————
—— Até ao momento tinham participado seis restaurantes para a confeção alimentar,
num total de dezasseis restaurantes inscritos, o que significava que os restantes dez
ainda continuariam a fornecer as refeições durante as próximas semanas. Esse apoio
destinou-se a beneficiar 93 pessoas em refeição ao fím-de-semana, num total de mais de
91 mil euros. ——————————————————————————————
—— Estavam 42 voluntários envolvidos desde o início da pandemia no apoio alimentar
e outras atividades similares. Eram cinco entidades que colaboravam na distribuição de
refeições e 17 funcionários da Junta de Freguesia de Alvalade envolvidos diretamente e
diariamente nas atividades de apoio alimentar. —————————————————
—— Relativamente aos apoios a entidades, fez-se distribuição de material, de viseiras,
mais de 25 mil máscaras protetoras, mais de 7 mil máscaras comunitárias, caixas com
luvas, fatos descartáveis, batas descartáveis para entregas ao domicílio. Foram também
apoiadas 44 entidades inscritas na comissão social de Freguesia. —————————
—— Desde setembro do ano anterior a mesma reunia através das plataformas digitais e o
trabalho dos grupos foi reformulado em função dessa necessidade. Isso não significava
que se deixasse de realizar o plenário da comissão social de Freguesia em novembro,
estando já marcado o próximo.———————————————————————
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—— Houve também intervenções comunitárias no Bairro das Murtas e no Bairro
Fonsecas e Calçada, demonstrando assim uma intensa e ampla participação da
comunidade numa resposta coletiva de combate à pandemia, para além das propostas
aprovadas por unanimidade na Assembleia de Freguesia. ————————————
—— Tinha novas propostas no mesmo sentido, no que tocava ao apoio aos comerciantes
e aos residentes, fundamentais para que o território conseguisse vencer ou mitigar as
dificuldades do ultimo ano. O território de Alvalade tinha demonstrado ser um território
resiliente e capaz, unido em torno das suas instituições, de conseguir dar respostas
muito significativas à pandemia. ——————————————————————
—— Membro António Proa (PSD) disse que tinha duas questões para colocar e que
não tinha ouvido referidas na intervenção do Senhor Presidente da Junta, mas sobre as
quais era importante obter esclarecimentos. ——————————————————
—— Uma delas dizia respeito à célebre ciclovia da Avenida de Roma, célebre porque
havia muito tempo que era anunciada mas nem por isso sabiam da sua concretização.
Ela foi anunciada para no final do ano estar concretizada e como se podia verificar não
estava. A pergunta que fazia, tendo em conta que a Câmara Municipal anunciou ter já o
projeto para essa ciclovia, era saber se a Junta de Freguesia foi informada ou se de
alguma forma tinha sido chamada a pronunciar-se sobre esse projeto, se o conhecia e
conhecendo se podia partilhar com a Assembleia essa informação que estava patente
nos documentos públicos da Câmara como uma concretização, aliás já atrasada no
tempo.—————————————————————————————————
—— Em segundo lugar uma questão que dizia respeito à Avenida da Igreja. Ouviram-se
de novo alguns rumores da intenção da CML em alterar o perfil da Avenida da Igreja,
nomeadamente com o alargamento dos passeios. Isso estava no âmbito de uma
intervenção mais global e que incluía a construção de um parque de estacionamento no
Largo Frei Heitor Pinto. Gostaria de saber se essa informação correspondia à verdade.—
—— Aproveitava para dizer que considerava essa intervenção necessária, face à
escassez de estacionamento tanto na Avenida da Igreja como na Avenida Rio de
Janeiro, em particular no Mercado de Alvalade. Portanto, gostaria de saber se havia
informação sobre a construção do parque de estacionamento subterrâneo, bem como do
reperfílamento da Avenida da Igreja. —————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que embora a informação do Senhor
Presidente reportasse a 30 de março queria destacar duas questões. Uma era o facto de
ter havido, pensava que fosse a única, atividade do 25 de Abril nas escolas. A segunda
tinha a ver com um longo desejo dos fregueses de poder haver um acesso através da
Carris para o centro de saúde de Alvalade. ——————————————————
—— Queria saudar esse facto, era uma pretensão que muitas vezes aparecia na
Assembleia de Freguesia. Claro que haveria muitas queixas sobre o percurso, não seria
possível satisfazer todos, mas havia duas zonas importantes da Freguesia que não
estavam cobertas. Esperava que passado um período experimental isso fosse tido em
conta, nomeadamente no Bairro das Caixas. As pessoas tinham que percorrer toda a
Avenida da Igreja e todas as ruas circundantes da parte de baixo e o Bairro Fonsecas e
Calçada.————————————————————————————————
—— Outra questão relacionada com essa nova carreira era a importância de providenciar
junto da Carris no sentido de se criarem abrigos, como aliás acontecia em muitas outras
paragens. As pessoas queixavam-se de não haver os abrigos necessários. ——————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que queria perceber o que aconteceu
nos procedimentos pré-contratuais em que houve a decisão da revogação de contratar
em três processos, todos no Bairro das Caixas. Gostaria de perceber exatamente o que
aconteceu. Não era novo mas tinha havido algumas queixas relativamente às obras que
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queriam fazer e gostaria de perceber a razão dessas decisões de contratar terem sido
revogadas.———————————————————————————————
—— Membro Abel Santos (CDS-PP) disse que tinha um assunto para trazer já na
última Assembleia em que participou mas por esquecimento passou-lhe. Tinha a ver
com um pequeno ajardinamento na Rua Alfredo Mesquita, feito pela Câmara e que
passou para a responsabilidade da Junta. Apelava ao Senhor Presidente da Junta que
pudesse ajudar a resolver uma situação que muitos fregueses lhe tinham falado e que já
tinha presenciado, que a Junta poderia resolver facilmente e que melhorava
significativamente a qualidade de vida das pessoas que ali viviam.—————————
—— Era na Rua Alfredo Mesquita, no fim da 5 de Outubro, por trás da Câmara de
Lisboa, um pequeno espaço ajardinado que tinha um projeto para ter árvores e uns
bancos para as pessoas poderem sentar. As árvores morreram todas, alguns fregueses
foram plantar algumas árvores e que alguém retirou, não sabia se a Junta ou a Câmara, e
de momento esse espaço era um depósito de dejetos animais, onde as pessoas levavam
os cães para fazer as suas necessidades. ————————————————————
—— O espaço não tinha nenhuma árvore e houve um projeto para ter doze árvores, que
morreram todas e foram retiradas sem ser substituídas. Os bancos estiveram lá uns dias
e foram retirados e era uma pena que um espaço naquela zona, com muitas crianças e
também pessoas idosas, que a Junta não pudesse cumprir o projeto inicial e colocar
algumas árvores para ter sombra e dois ou três bancos para as pessoas poderem sentar. -
—— Apelava ao Senhor Presidente da Junta, que certamente conhecia a zona, que
pudesse rapidamente resolver a situação.———————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse ao Membro Abel Santos que iria olhar para o
local corn a atenção que ele merecia. Tinha a ideia que estava prevista a plantação de
cinco árvores para criação de sombra e um conjunto de bancos para as pessoas poderem
usufruir, mas tomara boa nota e iria ver o ponto de situação. ———————————
—— Relativemente à intervenção da Membro Ana Rita Costenla, aconteceu que os
concursos ficaram desertos e foi esse motivo de terem sido revogados. Nesses três
contratos ninguém se candidatou, o que obrigou a um novo concurso público. A obra já
estava adjudicada e já estava aliás em curso, houve um vencedor, mas no início os
concursos ficaram desertos. ————————————————————————
—— Isso teria sido devido a que a construção civil não parou durante o período da
pandemia, porventura houve mais entidades a fazer obras e aproveitando o momento,
pelo que houve escassez de oferta e aconteceu esse problema. ———————————
—— Sobre os projetos terem alguma contestação, isso era da natureza das propostas,
que tinham muitas pessoas a favor e algumas pessoas contra. Todos os projetos eram
discutidos com a população e resultavam sempre de um convénio informal que se fazia
entre a vontade das pessoas e aquilo que era possível fazer no fim, mas tinham noção de
que algumas pessoas não concordavam com os modelos implementados. ——————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) perguntou se era possível consultar os
projetos que foram aprovados. ———————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta respondeu que estavam todos para consulta no site
da Junta de Freguesia. Havia uma pasta específica para as reuniões do Executivo. Se
houvesse dificuldade em consultar alguma documentação pediria aos serviços que
facilitassem esse encaminhamento.——————-———————————————
—— Disse que a carreira de bairro era fundamental e instrumental para a qualidade de
vida dos fregueses, em particular era benéfica para as pessoas que estavam em idade
escolar porque ligava algumas escolas da Freguesia, como o Liceu Padre António Vieira
e depois uma paragem perto da Gago Coutinho. ————————————————
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—— Se reparassem bem no percurso da carreira, ela passava perto do Bairro das Caixas.
Entrava pela Avenida do Brasil para a Avenida de Roma e na Praça de Alvalade descia
a Avenida da Igreja em direção ao Campo Grande, virando depois à esquerda para a
Afonso Lopes Vieira. Tinha uma paragem na Avenida da Igreja do lado do Campo
Grande e uma paragem na Afonso Lopes Vieira junto à PSP. A paragem seguinte era
em frente à antiga "Bulhosa" no Campo Grande e renovando o início do percurso na
rotunda de Entrecampos. Apesar do Bairro das Caixas ser grande, ter outra dimensão,
essas paragens e a da Avenida de Roma, servindo a zona mais próxima da Escola de
Santo António e o Bairro das Caixas. —————————————————————
—— Sobre a Quinta dos Barras, de facto a carreira de bairro não chegava lá. Tinha
falado sobre essas questões com o Conselho de Administração da Carris, que esteve
presente na carreira inaugural. Tentavam cumprir a meta de não demorar mais que 40
minutos a fazer o circuito de bairro, sendo que mais do que isso já se considerava não
ser benéfico a existência da carreira de bairro. —————————————————
—— Reconhecia uma certa deslocação da Quinta dos Barros e da Fonsecas e Calçada
face ao eixo do território mas também sabiam que essa ligação estava garantida pelo
750, que podia ser apanhado na Rua Mãe de Sá mas já na Segunda Circular, ligando à
Avenida do Brasil onde se podia apanhar a carreira de bairro. Numa situação normal
sem trânsito fazia-se em sete ou oito minutos. Conseguia-se fazer a ligação entre os dois
eixos da Freguesia. ————————————————————————————
—— Não queria dizer que não pudesse haver outra carreira de bairro que pudesse
cumprir funções em São Domingos de Benfíca e Alvalade. Havia uma ligação dupla dos
bairros com esses territórios. Estavam interessados em fortalecer o quadro de respostas
já existentes e também nesses territórios.———————————————————
—— Quanto aos abrigos, esperava que eles estivessem construídos até ao Outono. Era
uma preocupação importante de saudar. ————————————————————
—— Em relação à famosa ciclovia da Avenida de Roma, sabia-se que ela estava em
estudo por parte da CML. Não sabia o que estava a ser preparado, quais os tennos de
uma possível implementação. O compromisso era que qualquer implementação de uma
ciclovia na Avenida de Roma teria naturalmente que ser discutida com a população e a
Junta de Freguesia ser o interlocutor junto da população para tentar perceber respostas
de estacionamento, ligações a outros eixos.——————————————————
—— Relembrou que a Junta de Freguesia de Alvalade nesse mandato já tinha dado
algumas respostas complementares numa possível intervenção nesse eixo da Avenida de
Roma, com a criação de cerca de 500 lugares de estacionamento na Freguesia de
Alvalade e que ia já complementar uma possível resposta que fosse necessário dar à
possibilidade daciclovia. —————————————————————————
—— O que sabia era que a CML estava a estudar a situação. Não lhe parecia que a obra
fosse entrar em curso nos próximos meses. Muito antes disso teriam que fazer a tal
discussão pública com a população e se a Câmara não fizesse seria a Junta de Freguesia
a assumir essa discussão. ——————————————————————————
—— Em relação à Avenida da Igreja, era a primeira vez que estava a ouvir qualquer
intervenção sobre os passeios. Não lhe parecia algo que pudesse acontecer. —————
—— Quanto ao parque de estacionamento no Largo Frei Heitor Pinto, aí sim. No dia
anterior foi aprovada em Câmara a permuta com uma empresa privada para a
possibilidade de construção de um parque de estacionamento subterrâneo com mais de
200 lugares no Largo Frei Heitor Pinto. Era uma resposta fundamental para as
necessidades de estacionamento no eixo Avenida da Igreja/Rio de Janeiro e a Câmara
Municipal, por proposta do Senhor Vereador Miguel Gaspar, criou as condições para
que pudesse começar a breve trecho.—————————————————————
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—— Sendo uma empresa privada podia fazer com mais brevidade, para que parte dos
problemas de estacionamento naquela zona ficassem resolvidos. Era uma demanda
antiga do Executivo da Junta de Freguesia e congratulava-se por em boa hora ver-se
uma luz sobre esse assunto.—————————————————————————
—— Quanto ao alargamento dos passeios ou qualquer outro arranjo, pedonal ou de outro
caráter qualquer no eixo da Avenida Rio de Janeiro/Largo Frei Heitor Pinto/Avenida da
Igreja, não tinha informação nenhuma, nem sequer que isso estivesse a ser estudado.
Para já só caía no âmbito do rumor, mas agradecia as preocupações.————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que isso tinha sido levantado até
numa reunião pública de Câmara, o Senhor Vereador Manuel Grilo afirmou que já todas
as Juntas de Freguesia estavam a adoptar o protocolo para que no mês de agosto fossem
contratados os técnicos necessários a iniciar o ano escolar. Isso numa ótica de pensar já
no proximo ano letivo porque em setembro haveria eleições autárquicas e nessa altura
estariam muito ocupados para pensar no início do ano escolar.-——————————
—— Nesse sentido a Vereação CDS questionou o Senhor Vereador Manuel Grilo, que
informou estarem a ser contactados vários técnicos para no mês de agosto integrarem as
várias escolas, no sentido de recuperarem as aprendizagens logo no início do ano
escolar. Gostaria de saber como estava a situação em Alvalade. ——————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que, se bem entendera, estavam a falar do
programa "Secundária para todos". Não sabia qual era a situação que o Senhor Vereador
Manuel Grilo tinha sobre esse assunto. ————————————————————
—— Havia uma proposta para ir à Assembleia de Freguesia que tinha a ver com esse
programa.————————————————————————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) referiu que conhecia bem a proposta mas
não era bem nesse âmbito. Foi afirmado com bastante veemência pelo Senhor Vereador
que psicólogos e terapeutas já estavam a ser contactados para integrarem durante o mês
de agosto as escolas de todas as Freguesias de Lisboa, no sentido de haver um reforço
substancial logo no início de setembro. Foi dado como um ato consumado e queria
saber como estava a situação na Freguesia. ——————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que essa coordenação era feita diretamente
com os agrupamentos de escolas, não passava pela Junta de Freguesia. No âmbito do
"Secundário para todos" as competências da Junta de Freguesia de Alvalade diziam
respeito às escolas primárias. Aliás, a proposta que apresentavam de alteração do mapa
de pessoas tinha que ver exatamente com trabalhadores para as escolas primárias na
Freguesia de Alvalade. ——————————————————————————
—— Sendo uma proposta da CML, a Membro Ana Rita Costenla teria que perguntar
numa próxima reunião de Câmara ao Senhor Vereador Manuel Grilo o ponto de
situação escola a escola porque essa ligação passava diretamente pelas escolas e não
pelas Juntas de Freguesia. Portanto, não conseguia responder e teria que se colocar a
questão no local próprio. ——————————————————————————
—— Ponto 2 -Apreciação, discussão e votação da Proposta n." 144/2021, relativa
aos documentos de prestação de contas do ano de 2020; ————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que queria dar uma nota prévia porque, como
os Membros da Assembleia teriam observado, durante a tarde desse dia seguiu o
relatório do ROC que ajudava a tomar uma decisão sobre esses pontos. Apesar de ter
seguido um conjunto muito significativo de documentos relativos à prestação de contas,
se entendessem que esse documento e o facto de ter circulado apenas nesse dia era
importante para a sua tomada de decisão, da sua parte nada obstava a que o ponto
pudesse ser aprovado. ———————————————————————————
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-— Nunca foi hábito da Assembleia de Freguesia pronunciar-se em particular sobre o
relatório do ROC, havia outros documentos mais importante e sobre os quais se
alicerçava a posição dos Membros da Assembleia, que certamente já teriam feito a
leitura dos documentos para poderem tomar essa decisão, mas deixava à consideração
essa possibilidade. ————————————————————————————
—— Aproveitava para dar algumas notas, dizendo que foi um exercício particularmente
difícil. O ano 2020 foi muito exigente do ponto de vista de uma gestão autárquica, fosse
ela a nível de Município ou de Freguesia, apesar de ter havido uma boa execução houve
despesas que o Orçamento inicialmente não contemplaria. Aliás, recordava as propostas
que a Assembleia de Freguesia aprovou em relação às isenções dos comerciantes, das
taxas, das rendas dos espaços comerciais, foram importantes para que se apresentasse
essa prestação de contas. ——————————————————————————
—— Tinham um resultado negativo de cerca de 208 mil euros, mas felizmente a boa
gestão da Junta de Freguesia de Alvalade ao longo dos últimos anos permitiu os apoios
significativos para auxiliar a comunidade naquilo que era possível fazer. ——————
—— As contas que apresentava e para as quais pedia a aprovação eram um
compromisso de todos os partidos presentes de combate à pandemia e da resolução de
problemas dos fregueses e dos comerciantes. Podiam olhar para esse documento como
sendo uma boa responsabilidade de todos, porque todos partilhavam aquilo que o
documento permitira apresentar. ———————————————————————
—— Apesar do resultado negativo, resultante do Covid e dos benefícios sociais aos
comerciantes e aos fregueses, era muito equilibrado do ponto de vista daquilo que devia
ser uma boa gestão autárquica. Agradecia também aos partidos presentes por terem
dado sempre o seu aval. ——————————————————————————
—— Membro Daniel Carapau (BE) começou por saudar o facto da execução ter
aumentado, apesar de poder ser um pouco melhor mas já era superior em relação a

—— Tinha a questão da central fotovoltaica não ter sido executada mas percebera que
foi por o concurso ficar deserto, gostava de confirmar isso.————————————
—— A execução da despesa no espaço público e equipamentos ficou nos 59% e queria
saber se isso tinha a ver com a mesma razão, dos concursos não terem tido candidatos. -
—— Assinalava como positivo a redução do montante das avenças e questionava o valor
assinalado como património/capital que subiu ligeiramente, saber que tipo de
património estava aí englobado. ———————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta confirmou que em relação à central fotovoltaica
foi precisamente isso que aconteceu, ficou o concurso deserto. ——————————
—— Na execução da despesa no espaço público estavam a falar dos contratos de
delegação de competências e também pelo motivo de um conjunto de concursos ficarem
desertos, mas de momento a execução estava já na ordem dos 73%. Dava nota dessa
capacidade de recuperação rápida, mas a natureza de certas coisas não se conseguia
controlar. ————————————————————————————————
—— Quanto ao património e capital, havia património que estava totalmente
estabilizado mas que foi reavaliado de acordo com as regras de contabilidade e essa
reavaliação fez incrementar o seu valor na ordem dos 200 mil euros. Estavam a falar de
todo o tipo de património da Junta de Freguesia, mobiliário e imobiliário, e as regras
ditaram que houvesse uma valorização. ————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 144/2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 10 votos a favor (PS e CDU), l voto contra (PSD) e 5 abstenções
(CDS-PP e BE).—————————————————————————————
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——Ponto 3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 145/2021, relativa ao
inventário de bens, direitos e obrisações patrimoniais da Fresuesia e^-espetiva
avaliação;———————————————————————————————
—— Membra Ana Rita Costenla (CDS-PP) perguntou se havia alguma alteração em
relação ao último inventário. ————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que havia muitas alterações, houve compras
e abates. Era um documento muito flexível e que variava muito de ano para ano numa
autarquia com a dimensão da Freguesia de Alvalade. ——————————————
—— Por exemplo compraram-se os dois motociclos que foram cedidos à PSP e que
constavam do inventário, mas também se fizeram alguns abates de mobiliário que
estava em desuso, ou de algum material informático. No entanto, teria muito gosto em
fazer chegar um documento com o balanço entre o que saiu e o que entrou. —————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) comentou que isso teria sido mais útil.-—
—— O Senhor Presidente da Junta explicou que o documento obrigatório apresentar
por Lei era de todos os bens, mas teria todo o gosto em fazer chegar esse balanço. -——
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que estava a pensar em alguns bens
maiores.————————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 145/2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 10 votos a favor (PS e CDU) e 6 abstenções (1PSD, CDS-PP e BE).-
—— Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.0 146/202 L^elativa à
alteração do mapa de pessoal dos serviços da Freguesia; ————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que o documento era em si próprio muito
descritivo e tinha toda a informação necessária. Para o perceber integralmente era
sempre preciso fazer a comparação com o documento anterior. ——————————
—— Houve dois postos de trabalho que foram retirados, um fiscal municipal que
regressou à CML, sendo que os processos de contraordenação estavam a ser instruídos
pelo departamento jurídico, e um assistente técnico da divisão administrativa que já
estava fora da Junta de Freguesia e consolidou no sítio para onde foi em mobilidade.-—
—— Depois havia um aumento de seis lugares de assistentes operacionais de ação
educativa. Eram criados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo para
necessidades transitórias, por exemplo para alunos com necessidades educativas
especiais, sendo que só no início de cada ano sabiam a necessidade de mais assistentes
operacionais de ação educativa em função de haver ou não esses alunos. Os lugares só
eram providos quando havia essas necessidades transitórias. ———————————
—— No cômputo geral tinham mais quatro lugares no mapa de pessoal.———————
—— Membro Daniel Carapau (BE) perguntou por que razão ainda não estavam
preenchidos os seis lugares, se seria apenas para o próximo ano letivo ou por qualquer
outra razão. ———————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta explicou que o concurso só podia ser lançado
depois dos lugares estarem previstos no mapa de pessoal. Uma vez aprovado iniciariam
o concurso.———————————————————————————————
—— Dessa forma evitava-se que os trabalhadores fossem contratados em recibos verdes.
A ideia era que com essa alteração pudessem ser recrutados com recurso a contrato e
pondo fim a recibos verdes. Naturalmente que os lugares só seriam preenchidos depois
de aberto o concurso, que seria feito mediante a aprovação do mapa de pessoal. —-——
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n." 146/2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 12 votos a favor (PS, 2PSD e CDU) e 5 abstenções (CDS-PP e BE). -
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—— Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 2/2021, relativa à l.a
revisão ao orçamento de 2021;———————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse tratar-se de uma ratificação na sequência do
protocolo de delegação de competências no âmbito do FES-Covid e FES-Famílias. Ele
poderia ter sido mais cedo mas por indicação do Senhor Presidente da Câmara, que se
resguardou para o anúncio dos apoios do FES-Covid e do FES-Famílias até ao final do
primeiro trimestre de 2021. Para não entrar em conflito de repetição das propostas
apresentavam agora mas não queriam deixar de dar o apoio às famílias e aos
comerciantes num ambiente de tamanha necessidade. ——————————————
—— Tinha sido prática da Assembleia de Freguesia ratificar essas decisões e no fundo
essa alteração dizia apenas respeito ao FES-Covid e ao FES-Famílias. ———————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 2/2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 11 votos a favor (PS, CDU e BE) e 7 abstenções (PSD e CDS-PP). -
—— Ponto 6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 147/2021, relativa à
2." Alteração Modiïïcativa ao Orçamento de 2021; ——————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que já não era uma revisão e sim uma
alteração modificativa, em virtude da implementação do SNPC que alterava a
nomenclatura desses atos. Tinha a ver com a inscrição de novos CDCs adicionais.-——
—— A Junta de Freguesia de Alvalade, em virtude da boa execução dos anteriores, foi a
única Junta de Freguesia de Lisboa que conseguiu candidatar-se a mais delegações de
competências para obras. —————————————————————————
—— Era a introdução dessas delegações de competências, onde se incluía também um
ponto que veriam mais à frente e para além das obras, o "CineDojo". Havia o Jardim
dos Moradores, o reordenamento da Rua Moniz Barreto, a central fltovotaica do
Mercado Norte, o skate parque da Pedro Cristo, o campo de jogos da Teixeira de
Pascoais, campo de jogos dos Coruchéus, campo de jogos da Estados Unidos da
América, iluminação e bancada do complexo desportivo de São João de Brito. ————
—— Eram essas as obras referentes aos CD Cs que obrigavam a uma alteração
modifícativa.——————————————————————————————
—— Incluía-se também uma verba relativa ao parque José Gomes Ferreira que a CML
não tinha pago e relativa ao ano 2020. Estava a pagar em atraso. ——————————
—— Membra Daniel Carapau (BE) disse que era uma extensão muito grande de
alterações. Não era um Orçamento que o BE tivesse votado a favor e iria abster-se, não
querendo também ser um obstáculo a essas alterações. ——————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 147/2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 10 votos a favor (PS e CDU) e 8 abstenções (PSD, CDS-PP e BE). -
—— Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.0 415/2020, relativa à
ratificação da celebração de adenda ao contrato interadministrativo de delesação
de competências, celebrado entre a Junta^de Fresuesia de Alvalade e^^âmara
Municipal de Lisboa, no âmbito do Fundo de Emergência Social - resime
extraordinário de apoio aos agregados familiares face ao COVID-19; ——————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que esse ponto era recorrente na Assembleia
de Freguesia e tratava precisamente de um trabalho que sabia ser de todos os partidos,
tanto em reunião de vereação como em Assembleia Municipal ou Assembleias de
Freguesia. Era um esforço coletivo da cidade para fazer face à pandemia, tendo nesses
fundos uma ferramenta instrumental para a resolução dos problemas sociais de Lisboa e
nesse caso da Freguesia de Alvalade. —————————————————————
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—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 415/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade. ————————————————————————————
—— Ponto 8 - Apreciação discussão e votação da Proposta n.° 136/2021, relativa à
celebração de contratojnteradministrativo de delegação de competências entre a
Junta de Fresuesia de Alvalade e a Camará Municipal de Lisboa, com vista a
promoção e desenvolvimento das intervenções e ações no âmbito do "Programa
Projetos Especiais" constante da Cláusula n.° l do CDC n° 3/UCT/DRJF/2019;-—
—— O Senhor Presidente da Junta disse que se tratava dos CDCs que já tinha referido
no ponto 6. ———————————————————————————————
—— Membra Aquino de Noronha (CDU) disse que queria valorizar essa proposta,
que incorporava um conjunto de equipamentos desportivos e que foram propostos pêlos
eleitos do PCP. Algumas dessas propostas não tinham sido contempladas no primeiro
programa.————————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 136/2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 14 votos a favor (PS, CDS-PP e CDU) e 4 abstenções (PSD e BE) —
—— Ponto 9 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.0 132/2021, relativa à
submissão à Assembleia de Freguesia da modiïïcação da repartição de encargos no
âmbito do procedimento referente à "Empreitada de requalifícação da envolvente
do Pavilhão Municipal de AIvalade" - Processo n0 45/CP/JFA/2020;———————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que essa proposta ia de novo à Assembleia
porque infelizmente as obras não andaram com a velocidade desejada. Era necessária a
autorização da Assembleia de Freguesia para poder haver lugar a repartição de
encargos. Era uma proposta importante de valorização da Quinta dos Barros e da Quinta
Fonsecas e Calçada, também no âmbito desportivo porque incluía um pequeno espaço
para os mais novos poderem fazer prática de bem estar físico ao ar livre. ——————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que achava extraordinário essa obra
ter sido sucessivamente sujeita a alterações. Já não era a primeira, segunda ou terceira
vez que ia sendo alterada. Era a repartição de encargos, ou a obra, ou o concurso
público. Já era altura da Junta de Freguesia acertar no momento da contratação dos
empreiteiros. ——————————————————————————————
—— Não conseguia perceber e não era só com essa, infelizmente havia outras obras que
recorrentemente iam à Assembleia de Freguesia. Gostava de saber qual tinha sido a
grande complicação, não conseguia perceber o que acontecia com essa obra. -————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que das duas uma, ou a Membro Ana Rita
Costenla estava a sugerir à Assembleia de Freguesia de Alvalade que não cumprisse
com as regras de contratação pública, que não cumprisse a Lei e que adjudicasse aos
empreiteiros conforme a vontade pessoal das obras andarem mais depressa, ou era uma
complicação de quem não percebia o funcionamento das regras de contratação pública.-
—— Não era uma questão do que tinha acontecido com as obras, era uma questão de
repartição de encargos e a complicação ter acontecido em março do ano anterior quando
pela primeira vez se decretou o estado de emergência em função do Covid 19 e o caso
de principalmente as empresas privadas terem prejuízos e dificuldades que a pandemia
sempre colocaria numa circunstância dessas. ——————————————————
—— Era a mesma obra, estava em curso e tratava-se de uma repartição de encargos por
ter demorado mais tempo do que era expectável, o que teria ocorrido pela chuva de
inverno e por haver certamente dificuldades do empreiteiro na contratação de pessoal.—
—— A Junta de Freguesia não tinha uma lista de empreiteiros que ia chamando
conforme as suas preferências pessoais, havia lugar a concursos públicos. Portanto, se a
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Membro Ana Rita Costenla queria sugerir ao Executivo para fazer alguma coisa contra
a Lei, isso o Executivo não faria. Se isso significava estar disponível para o fazer caso
acontecesse a tremenda infelicidade do CDS ganhar as eleições, então ficava o alerta
para ninguém votar no CDS. ————————————————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que nunca tinha sugerido tal coisa,
estava a perguntar o que se passava. —————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que a complicação chamava-se Código
da Contratação Pública. E mais não dizia.———————————————————
—— Seguidamente, constatando não haver mais intervenções, submeteu à votação a
Proposta n.° 132/2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por maioria, com 11
votos a favor (PS, CDU e BE) e 7 abstenções (PSD e CDS-PP)——————————
—— Ponto 10 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 133/2021, relativa
à submissão à Assembleia de Freguesia da d^signaçã^ de auditor externo pela
certificação lesai de contas; ————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que era uma proposta dita de chapa cinco.
Propunha-se apenas mais um ano porque, independentemente do PS vencer as próximas
eleições, não queria comprometer a Assembleia de Freguesia com um mandato que
ainda não tinha. —————————————————————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que não eram consultados.
Chegavam ali e punham à consideração, era a única opção, nem sequer havia uma lista
de dois para escolherem. ——————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 133/2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 10 votos a favor (PS e CDU) e 8 abstenções (PSD, CDS-PP e BE) —
—— Ponto 11 - Apreciação, discussão e^votação^a Proposta n° 143/2021, relativa à
autorização de celebração de contrato de subconcessâo entre a Freguesia de
AIvalade e a IP Património - Administraçao^e Gestão Imobiliária, S.A, com vista à
requalifícação, limpeza, manutenção e conservação da envolvente ao Chafariz de
Entrecampos"; —————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que a Junta de Freguesia de Alvalade foi
procurada por parte das Infraestruturas de Portugal, cuja sede ficava por trás do
chafariz. Estavam a falar do entroncamento da Rua de Entrecampos com a Visconde de
Seabra.—————————————————————————————————
—— Foram procurados para fazer nas traseiras desse chafariz histórico da Cidade de
Lisboa um parque de estacionamento privativo mas entenderam que não se justificava
fazer esse uso do espaço e muito menos perder lugares de estacionamento na via pública
para ceder a um interesse privado.——————————————————————
—— A Câmara Municipal estava a reabilitar todos os chafarizes da Cidade de Lisboa e o
que se pedia à Assembleia de Freguesia era que autorizasse a fazer o protocolo com a IP
para a Junta de Freguesia poder fazer a requalificação da envolvente do chafariz. ———
—— Ainda não havia o projeto, era o mandato para poderem ter o título e depois
desenvolveriam um projeto que teria em conta o espaço e todo o tipo de notas que
precisassem por parte da DGPC ou do Património da CML. ————————————
—— Membro Abel Santos (CDS-PP) disse que era bom ver recuperar património e
espaços verdes. Era pena que não tivesse havido a coragem política de fazer o mesmo
no espaço da antiga Feira Popular, que daria uma bela continuação do Jardim do Campo
Grande e alargava o pulmão da Cidade de Lisboa. Era um espaço que daria muita
qualidade de vida a todos, mas infelizmente os interesses financeiros e a ganância da
governação socialista da Câmara, no sentido de arrecadar receitas por um terreno que
deveria ter sido colocado tal como esse, levara a que se fosse construir mais habitação,
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mais edifícios e mais escritórios no coração da cidade quando podiam criar uma cidade
melhor.—————————————————————————————————
—— Ainda bem que a Junta de Freguesia não tinha alinhado por esse diapasão e fazia a
recuperação de pequenos espaços verdes que eram tão essenciais à vida da Freguesia e
da Cidade de Lisboa. ———————————————————————————
—— Membra José Moreira da Silva (PSD) disse que era para ficar claro na
Assembleia o que estavam a votar. A Junta de Freguesia comprometia-se a pagar mil
euros por ano, além de ser responsável por um seguro de 50 mil euros, mais as obras de
requalificação que ia fazer e toda a responsabilidade pelo chafariz. —————————
—— Perguntou se entre duas entidades públicas não teria havido outra forma,
designadamente de ser gratuito. Era isso que deixava à consideração. ————————
—— O Senhor Presidente da Junta pediu que o Membro José Moreira da Silva lhe
indicasse onde tinha ido buscar a informação de que haveria lugar a pagamento de mil
euros por ano, porque não havia lugar a qualquer tipo de pagamento.————————
—— Membra José Moreira da Silva (PSD) disse que estava na minuta de contrato,
clausula 3a, ponto l.————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta esclareceu que esse valor era para avaliar a
manutenção do espaço, não se tratava de uma contrapartida financeira que a Junta de
Freguesia pagasse à Ip. ——————————————————————————
—— Membra Ana Rita Costenla (CDS-PP) perguntou se esse chafariz estava ligado à
Mãe D'Agua? ——————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que não seria, era das nascentes de Alvalade.
—— Membro José IVIoreira da Silva (PSD) citou a cláusula 3a. ——————————
—— O Senhor Presidente da Junta citou a cláusula 6a. —————————————
—— Membra José Moreira da Silva (PSD) disse que ainda não tinha lá chegado, mas
o número 6 terminava dizendo que podia ser que pagasse mais. Agradecia o
esclarecimento porque estava a achar estranho, normalmente nesse tipo de protocolos
entre entidades públicas não havia pagamento. Aliás, se calhar até a IP podia pagar
qualquer coisa para a Freguesia fazer o trabalho que eles deviam fazer. ———————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) perguntou se estava previsto ouvir a
população sobre o que se ia fazer ali. —————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta respondeu afirmativamente. Qualquer intervenção
que faziam no espaço público falavam com a população da zona envolvente. —————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 143/2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 14 votos a favor (PS, 3CDS-PP, CDU e BE) e 4 abstenções (PSD e
1 CD S-PP)———————————————————————————————
—— Ponto 12 -Apreciação, discussão e votação da Proposta n0 103/2021, relativa à
submissão a aprovação pela Assembleia de Freguesia do Regulamento de
Atribuição de Hortas e Pequenos Jaj-dins Urbanos de Alyaladeí ————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que essa ferramenta era absolutamente
instrumental no futuro dos espaços verdes de Lisboa. Surgiu a partir de uma situação
que reputava de infeliz, um cidadão que plantou um pequeno jardim e foi alvo de
denúncia de um morador, a Junta de Freguesia agindo intempestivamente fez a remoção
das espécies plantadas. ——————————————————————————
—— Houve alguma militância por parte de quem estava no terreno, que se
movimentaram no sentido de alertar para a situação e a Junta de Freguesia,
reconhecendo o seu erro, criou essa ferramenta que esperava vir a ser amplamente usada
pêlos fregueses e que era dividida em duas partes. Por um lado um concurso para hortas
que já existiam na Freguesia, mas com uma vertente dedicada aos pequenos espaços
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verdes e que no futuro as pessoas poderiam candidatar-se para serem elas a cuidar de
um pequeno canteiro, um pequeno jardim, uma caldeira de uma árvore. Isso iria
envolver a população de maneira direta com os espaços verdes e de uma maneira muito
feliz com o território de Alvalade, no sentido de o tornar também pioneiro nessa ligação
dos fregueses com os espaços verdes.—————————————————————
—— Sabia que estava a ser elaborado um regulamento para outros sítios da Cidade de
Lisboa. Já tivera uma parte de consulta pública, depois de ter sido aprovado em reunião
de Executivo e o que apresentava era já a consolidação dessa discussão. ———————
—— Membra Daniel Carapau (BE) saudou essa iniciativa da Junta. O BE esteve
através do seu militante e freguês José Leonardo Rodrigues envolvido nesse processo,
que juntamente com outros dois cidadãos enviou um contributo escrito para a Junta de
Freguesia depois da situação que o Senhor Presidente da Junta descreveu, que em boa
hora a Junta reconheceu que não tinha atuado da maneira mais correia. ———————
—— Esperava-se que os fregueses tomassem como sua essa possibilidade de usarem
pequenos espaços para fazer pequenos jardins, seguindo o que estava no regulamento, e
que fosse um modelo seguido noutras Freguesias. Era bom para a Junta, que já tinha
muitos espaços verdes para administrar, e era bom para os fregueses terem essa
possibilidade. Já havia as hortas urbanas mas eram espaços muito limitados e que não
chegavam para a procura existente. —————————————————————
—— O BE estava completamente de acordo com essa iniciativa e votaria a favor,
reconhecendo que a Junta esteve bem a seguir essa proposta dos cidadãos. ——————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) perguntou se esse documento esteve em
consulta pública e se teve em consideração as sugestões dadas. Por acaso não tinha
estado a par da consulta pública, mas tinha em consideração aquela parte das hortas
urbanas na zona do Bairro das Caixas. Havia ali uma grande confusão, os moradores
estavam altamente indignados com o que se passava ali com as hortas, um era mais
ativo e já esteve numa reunião pública de Câmara e também na Assembleia de
Freguesia. ———————————————————————————————
—— Era uma preocupação muito grande das pessoas daquele bairro que lhes retirassem
as suas hortas. Se isso estivesse acautelado no regulamento não tinha nada a obstar, se
os logradouros entre os prédios não estivessem acautelados se calhar era um pouco
complicado aprovar o regulamento. As pessoas tinham muito amor por essas hortas,
algumas idosas, tinham um trabalho imenso. ——————————————————
—— Membro José Correia (CDS-PP) disse que grande parte do que havia no Bairro
das Caixas, cada fração tinha um lote que existia na escritura de cada andar e essas
hortas eram intocáveis, eram propriedade privada. Para lá disso pertenciam à CML. ——
—— Membro Abel Santos (CDS-PP) perguntou se o regulamento só incidiria sobre
terrenos públicos, se não haveria nada de privado a ser usado por terceiros. Era para
perceber se seriam terrenos que a Junta geria com esse protocolo e que as pessoas não
ganhavam direitos de superfície sobre eles, sendo que os privados não pudessem ter
qualquer receio de ter uma horta em terreno privado e que pudesse ser invadido por
terceiros.————————————————————————————————
-—- Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que o Decreto-Lei 280/2007, do
domínio público e privado do Estado, aplicava-se com muitas restrições às autarquias
locais, mas não havia outra norma e por isso não achava mal que fosse aplicado de uma
forma analógica. —————————————————————————————
—— Perguntou se havia alguma perspetiva de no conjunto da Cidade de Lisboa ser por
exemplo verificado se não haveria alguns munícipes que andassem a fazer hortas em
todas as Freguesias e que fizessem disso uma exploração comercial. Podia haver uma
verificação por exemplo através da Câmara Municipal, se numa outra Freguesia o
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requerente não teria outra horta ou outro jardim, sendo preferencial que não tivesse para
evitar situações que seriam desvirtuar o objetivo dessa atividade.——————————
—— O Senhor Presidente da Junta pediu que não o levassem a mal mas talvez a
bancada do CDS pudesse falar entre si antes das reuniões, porque os Membros José
Correia e Abel Santos podiam esclarecer a Membro Ana Rita Costenla sobre as
questões que colocou. Ambos fizeram intervenções ajustadas sobre esse assunto. ———
—— Os logradouros que estavam em domínio público municipal eram incluídos nesse
regulamento, tudo o que não era domínio público municipal não estava incluído no
regulamento. Os espaços públicos privados não estavam incluídos. —————————
—— A tardoz do Bairro das Caixas havia uma área exclusiva dos condomínios e nessa a
Junta de Freguesia não tocava. Todas as outras eram domínio público municipal e havia
usos que estavam a ser feitos nessas áreas e que usurpavam ao benefício comum a
utilidade para todos. ———————————————————————————
—— Naturalmente que todos os fregueses poderiam candidatar-se a fazer a gestão das
hortas ou dos espaços verdes, o que fosse do domínio público municipal e que a Junta
de Freguesia colocasse à disposição. —————————————————————
—— Sobre a questão colocada pelo Membro José Moreira da Silva, ficava a sugestão. A
Junta de Freguesia introduzia um algoritmo que beneficiava a proximidade do residente
ao espaço que estava a pedir e tinha quase a certeza que nas hortas de Alvalade só havia
residentes, embora não tivesse a certeza absoluta mas tinha muito gosto em fazer chegar
esses dados. ———————————————————————————————
—— A nível municipal podia ser feita uma sugestão nesses termos, que se levasse à
Assembleia Municipal ou a reunião de Câmara. ————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 103/2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 15 votos a favor (PS, CDS-PP, CDU e BE) e 3 abstenções (PSD) —-
—— Ponto 13 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n." 94/2021^ relativa às
normas transitórias do reeulamento do Alvalade em Férias e plano de contíneência

—— O Senhor Presidente da Junta referiu que esse programa era já conhecido dos
fregueses, o regulamento era apresentado todos os anos à Assembleia de Freguesia. As
únicas alterações face ao ano anterior eram respeitantes ao cumprimento das regras
sanitárias em função do Covid, com o respetivo plano de contingência. ———————
—— Membro Daniel Carapau (BE) disse que, como sabiam, quem costumava
representar o BE era o Afonso Moreira, médico de saúde pública. Ele teve o cuidado de
analisar o plano de contingência e chegou-se à conclusão que no ponto 7, medidas e
procedimentos na identificação de casos suspeitos e minimização de riscos, não estava
conforme o referencial para as escolas da DGS. Partia do princípio que essa parte não
foi atualizada em relação ao ano anterior, mas deveria ser.————————————
—— "Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de
educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de
educação deve dirigir-se ao estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente
em veículo próprio. ———————————————————————————
—— Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou aproprio se for um adulto,
contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe
forem dadas. ———————————————————————————————
—— A indicação da DGS, quando se tratava de um menor de idade, era que o primeiro
contacto fosse para o encarregado de educação e só depois ele poderia contactar o SNS
24. O que estava no plano de contingência enviado para apreciação dizia que as crianças
com sintomas deviam ser encaminhadas para zonas de isolamento e a coordenadora s
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devia contactar de imediato a linha SNS 24. Só no final se dizia que, posto isso, o
encarregado de educação deveria ser informado da ocorrência. ——————————
—— Sugeria que essa parte do plano de contingência fosse revista. Não via porque
haveria de ser diferente das regras determinadas para as escolas. Podia ser votado na
próxima Assembleia de Freguesia. ——————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta começou por dizer que a Junta de Freguesia de
Alvalade estava disponível para atualizar o documento em função daquelas que fossem
efetivamente as regras da DGS. No entanto, o "Alvalade em Férias" não era uma escola
e portanto não se podia dizer integralmente que as regras da escola se aplicavam, não se
podia fazer uma analogia direta porque no fundo o "Alvalade em Férias" era como se
tratasse do recreio da escola. Não inventaram nada, foram buscar as regras da DGS.——
—— Ficava o seu compromisso de votarem a proposta, falaria com o Membro Afonso
Moreira e se chegassem a essa conclusão corrigiriam. Era uma ferramenta instrumental
para os pais conhecerem, a partir do momento em que abrissem as inscrições, os
mecanismos de proteção das crianças. ————————————————————
—— Membra Abel Santos (CDS-PP) disse que isso poderia resolver-se facilmente se
no articulado dissessem que simultaneamente a professora contactaria a linha de saúde
24 e os pais. Resolvia a situação e podia-se votar o documento. ——————————
—— Não fazia sentido esperar por junho para provar o documento novamente. Ficava
essa proposta. ——————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta referiu que a proposta tinha que ser votada como
foi apresentada. O compromisso que deixava era que a Junta de Freguesia ouviria e faria
as correções que fossem necessárias e se fosse preciso voltariam a apresentar o
documento à Assembleia de Freguesia, mas pensava que ele estaria em condições para
ser votado.———————————————————————————————
—— Membro Daniel Carapau (BE) disse que não via razão para haver diferença em
relação às escolas. O princípio era que estavam em causa menores e a regra da DGS era
de setembro de 2020. Quando no ano anterior foi feito o regulamento da Junta não havia
essa norma da DGS. ———————————————————————————
—— Se mantivessem a votação do documento como estava e sendo entendimento que
não estava de acordo com as regras da DGS, teria que votar contra. —————————
—— Membra Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que não via qual era o inconveniente
de modificar o ponto 7 para estar de acordo. Fazia todo o sentido chamar primeiro o
encarregado de educação, porque era um menor. Cumprissem as normas da DGS, era só
redigir de forma diferente. —————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta explicou que havia regras específicas da DGS com
o IPDJ para campos de férias e foram essas regras que a Junta de Freguesia cumpriu. O
que pedia ao Senhor Presidente era que a proposta fosse votada e que os partidos
votassem em consciência. —————————————————————————
—— A Junta de Freguesia tinha cumprido escrupulosamente as regras pelo IPDJ em
colaboração com a DGS para os campos de férias. Era disso que se tratava e não de uma
escola.—————————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que lhe parecia do mais elementar bom
senso que se avisassem os pais. Tinha visto isso em diversos campos de férias, mas
arranjavam-se regras e regulamentos de institutos e direções para tudo e mais alguma
coisa. Isso era outro tipo de conversa mas por vezes ficava algo perturbado perante esse
tipo de minudências que chocavam com aquilo que era o mais elementar bom senso e
que sempre foi praticado. Que soubesse nunca foi problema em lado nenhum. ————
—— Era um exemplo de como se perdia tempo com uma coisa que não justificava. ——
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—— Membro António Proa (PSD) disse que registava particularmente a intervenção
do Senhor Presidente da Assembleia, que resumia de facto algum senso e queria
reforçar a forma como colocou a questão.———————————————————
—— Perguntou ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia qual era a incompatibilidade
que existiria com a adoção de procedimentos de bom senso, qual seria o problema de
poder acomodar essa questão que a todos confortaria. Era esse apelo que queria deixar.-
—— O Senhor Presidente da Junta lembrou o que dizia Descartes, que o bom senso
era a coisa mais bem partilhada do mundo e que não havia ninguém que julgasse
precisar mais do que aquele que já tinha. Era por isso que existiam regras como as da
DGS e era nessas regras que a administração também se alicerçava para saber que
cumpria a Lei. ——————————————————————————————
—— Como a proposta foi aprovada em Executivo e a Assembleia de Freguesia não tinha
título para a modificar teria que ir a reunião de Executivo para ser aprovada de outra
maneira, mas o Executivo estava confiante na maneira como a proposta foi apresentada,
na legalidade e no bom senso, ela podia ser votada tal como estava. ————————
—— Membro António Proa (PSD) disse que havia sempre um caminho intermédio,
também ele no seu modesto ponto de vista de bom senso e que era poder a Assembleia
de Freguesia aprovar a proposta condicionada a uma alteração posterior por parte da
Junta de Freguesia.————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que essa proposta não parecia infringir
formalmente coisa alguma. —————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que não conhecia a figura do voto
condicionado... —————————————————————————————
—— Membro António Proa (PSD) recordou que na Assembleia Municipal por
diversas ocasiões esse procedimento foi utilizado. Não era uma inovação. ——————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que não se comprometia em fazer alterações
àquilo que fosse aprovado, mas podiam fazer o voto condicionado. —————————
—— O voto condicionava o Executivo em que sentido? No sentido de irem ver se estava
bem ou mal? Pois iria ver. Não estava a ver outro sentido.————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia perguntou se afinal o sentido não seria
introduzir o princípio da consulta aos pais. ——————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que o plano de contingência não era votado,
só estavam a votar o Regulamento do "Alvalade em Férias". Comprometia-se a rever o
plano de contingência de acordo com as atuais regras da DGS e retificar onde tivesse
que serretificado. ————————————————————————————
—— Tinha que ter a certeza que o documento estava de acordo com a DGS e não de
acordo com a vontade dos Membros da Assembleia de Freguesia, independentemente
do bom senso que pudessem ter. ———————————————————————
—— Comprometia-se, de acordo com aquilo que o Membro Daniel Carapau disse no
início, a ir verificar se havia alguma coisa que não estava de acordo com as regras da
DOS quanta ao plano de contingência. ————————————————————
—— Membro António Proa (PSD) disse que a sua sugestão era no caso de não haver
nenhuma incompatibilidade com essa comunicação aos pais, se não houvesse essa
incompatibilidade legal, que ela pudesse ser adotada no regulamento. Era um pouco
mais do que dizia o Senhor Presidente da Junta de Freguesia. Se não houvesse
incompatibilidade legal o regulamento devia prever a comunicação aos pais. —-———
—— O Senhor Presidente da Junta disse que acreditava no bom senso do Senhor
Presidente da Assembleia para aquilo que achasse melhor a Assembleia fazer. Se
achasse que era razoável não lhe iria tomar mais tempo. —————————————
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—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que era razoável, simples e linear, que
não violava coisa nenhuma e era facilmente entendível. Aliás, não deviam perder mais
tempo com isso. No fundo estavam todos de acordo, não via porque não. ——————
—— Membro José Correia (CDS-PP) disse que devido à incoerência tomada pelo
Senhor Presidente da Junta não passava cheques em branco. ———————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 94/2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 15 votos a favor (PS, PSD, 2CDS-PP e CDU), 2 abstenções (1CDS-
PP e BE) e l voto contra (CDS-PP). ——————————————————————
—— Ponto 14 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 134/2021, relativa à
celebração de protocolo entre a Freguesia de Alvalade e a Animalife, Associação de
Sensibilização e Apoio Social e Ambiental, com vista à inmlementaçao^e execução
do Projeto "Street Vet - Vet na Rua" no território de Alvalade; ————————
—— Ponto 15 -Apreciação, discussão e votaçaojla Proposta n.0112/2021, relativa à
realização de Drotocolo com a Associação para o Desenvolvimento das Mulheres
Ciganas Portuguesas, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Gebalis, para
desenvolvimento de proieto conjunto no bairro das Murtas;——————————
—— Ponto 16 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.0 128/2021, relativa à
autorizasao^ de celebração de protocolo entre a Freguesia de Alyalade e o
Município de Lisboa, com vista ao desenYplvimento e execução do projeto
"CineDoio2":——————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que a CMLjá tinha feito um protocolo com a
ANIMALIFE num sentido muito idêntico. Era um protocolo de aprofundamento e que
permitia o acesso a serviços de medicina veterinária em concreto aos fregueses de
Alvalade. Era a diferença que havia. —————————————————————
—— O ponto 15 era importante e tinha a ver com o desenvolvimento de um projeto de
emancipação das mulheres ciganas no Bairro das Murtas, que era constituído em cerca
de 40% por população cigana. Havia alguns problemas de integração na comunidade,
que viu mudar de residência para fora de Lisboa o seu antigo líder e perdeu-se o ponto
de ligação institucional. ——————————————————————————
—— Tinham oportunidade de interagir com a comunidade cigana de maneira diferente,
através de condições de emancipação da mulher cigana. Isso era trabalhado com uma
entidade de mulheres ciganas no Seixal, um protocolo tripartido também com a Junta de
Freguesia de Alvalade, com a GEBALIS e com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
integrando as respostas sociais já dadas pelo Centro Social Paroquial do Campo Grande
no âmbito do "Reino da Imaginação", um programa de desenvolvimento sócio-
educativo e cultural para o Bairro das Murtas. —————————————————
—— No ponto 16, como já tinha referido, era um protocolo com a CML de delegação de
competências para um projeto a ser desenvolvido pela Junta de Freguesia de Alvalade, o
Cine Clube de Alvalade e o Liceu Padre António Vieira, no âmbito de um projeto de
cinema. Integrava a comunidade e pennitia a candidatura a programas e a fundos
comunitários para desenvolvimento cultural e educativo dos alunos do Padre António
Vieira.—————————————————————————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) perguntou se já existia o abrigo que foi
prometido aquando do protocolo feito com a "Animais de Rua", para fazer pós-
operatórios dos gatos esterilizados e também para acolher os gatos abandonados dóceis.
Na altura tinham falado sobre o assunto, com via à sua adoção. Se sim, gostaria até de
visitar o espaço. Essa associação fazia um trabalho muito meritório.————————
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—— Queria também saudar o protocolo no âmbito do Bairro das Murtas. Conhecera um
pouco da obra feita pelo Centro Paroquial e era meritória naquela comunidade toda. Que
pudesse continuar a ser feito com vista à proteção das meninas, teria todo o apoio.———
—— IVIembro José JVtoreira da Silva (PSD) disse que tinha feito parte do movimento
de cine clubes, já lá iam muitos anos. Seria sempre a favor desse movimento. ————
—— O Senhor Presidente da Assembleia referiu que havia diversos movimentos desse
género noutras escolas secundárias de Lisboa, o que era de saudar. —————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que o abrigo estava feito, na Conde de
Arnoso, mas passaria em breve para o posto de limpeza das Murtas.————————
—— Convidou o Membro José Moreira da Silva a ir um dia desses assistir a uma sessão
de cinema no Cine Clube de Alvalade, que tinha projeções à quinta-feira no Centro
Cívico Edmundo Pedro. ——————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 134/2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade. ————————————————————————————
—— Submeteu à votação a Proposta n.° 112/2021, tendo a Assembleia deliberado
aprovar, por unanimidade.————————————————————————
—— Submeteu à votação a Proposta n.° 128/2021, tendo a Assembleia deliberado
aprovar, por unanimidade.————————————————————————
—— Ponto 17 -Apreciação, discussão e votação da Proposta n° 148/2021, relativa ao
relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos^lireitos e garantias
constantes no Estatuto do Direito de Oposição; ————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que foi feito um estudo de transparência nas
Juntas de Freguesia de Lisboa e publicado pelo mais recente jornal de Lisboa, o
"Mensagem", sendo depois partilhado por outros órgãos de comunicação social e que
colocou a Junta de Freguesia de Alvalade em primeiro lugar no índice de transparência
das Freguesias da Cidade de Lisboa. —————————————————————
—— Isso também cumpria o desiderato de dar publicidade a todos os atos políticos e
administrativos e também era uma maneira de cumprir o estatuto do direito de oposição,
como tinha sido apanágio. —————————————————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que tinha recebido esse estudo mas
não compreendia a razão de chamar um relatório a esse documento. Não detalhava
como deveria a atividade da oposição. Falava-se do estatuto do direito de oposição mas
não era um relatório propriamente dito. Estavam a votar outra coisa porque um relatório
não era de certeza. ————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia relembrou aos Membros que ainda não
fizeram o envio de uma síntese curricular para poder ser publicada no site, que o
pudessem fazer com a possível brevidade. ———————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta explicou que não se tratava de um relatório de
atividades da oposição e sim um relatório de observância do direito de oposição. A esse
relatório não interessava se a Membro Ana Rita Costenla foi ao Bairro São João de
Brito congratular o Executivo socialista pelo início das obras ao fim de quarenta anos
no bairro. Interessava se era cumprido o direito de oposição por parte da autarquia.——
—— Quanto ao mais, chamava-se relatório porque era o nome que a Lei indicava. ——
—— Submeteu à votação a Proposta n.° 148/2021, tendo a Assembleia deliberado
aprovar, por maioria, com 14 votos a favor (PS, PSD, CDU e BE) e 4 abstenções

—— Ponto 18 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n'L409/2020, relativa à
aprovação e submissão a ratificação pela Assembleia de Freguesia de Alvalade de
medidas excecionais e temporárias de apoio às famílias, ao emfirego e ao comércio.
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no contexto da pandemia da COVID^19, parajvigorar np primeiro^emestre de

—— Ponto 19 - Apreciação, discussão^ votação da Proposta n" 135/2021, relativa à
aprovação de medidas exçeçionais e temporárias de apoio às famílias, ao empreso
e ao comércio, no contexto da pandemia da COVID 19, para vigorar no sesundo
semestre de 2021. ————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que essas propostas iam sucessivamente à
Assembleia de Freguesia e que mereciam o voto por unanimidade de todas as forças
presentes, uma vez que fazia parte do esforço coletivo de todos os partidos no combate à
dureza que era a vida de algumas pessoas. ——————————————————
—— No primeiro caso tratava-se de uma ratificação porque o Senhor Presidente da
Câmara deixara para anunciar no final do trimestre o conjunto de medidas de apoio à
pandemia. A segunda proposta era um conjunto de medidas de apoio para o segundo
semestre, tanto aos fregueses como aos comerciantes instalados em Alvalade. ————
—— Membra José Moreira da Silva (PSD) disse que como o PSD fez no passado,
aliás exortando a Junta de Freguesia para que o fizesse, iria dar o voto favorável a essas
propostas, desejando que se pudesse aliviar um pouco os fregueses e os comerciantes da
Freguesia de uma pandemia que esperavam estar na sua reta final. —————————
—— Estando a terminar a Assembleia aproveitava para dar um voto de louvor ao Senhor
Presidente da Assembleia pela forma como conduziu os trabalhos, com 19 pontos e
conseguindo acabar pouco depois da meia-noite. ————————————————
—— Membro Daniel Carapau (BE) disse que o BE também se revia nessas medidas e
votaria afavor.——————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 409/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade.————————————————————————————
—— Submeteu à votação a Proposta n.° 135/2021, tendo a Assembleia deliberado
aprovar, por unanimidade.————————————————————————
—— Submeteu à votação a Ata em minuta relativa às deliberações tomadas na presente
reunião, tendo a Assembleia deliberado aprovar por unanimidade. ————————
—— Agradeceu à equipa técnica o modo dedicado e competente que todos reconheciam.
—— Concluída a ordem de trabalhos, deu por encerrada a reunião, eram vinte e quatro
horas e quinze minutos do dia um de maio de dois mil e vinte e um. ————————
—— Da sessão foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada
pêlos membros da Mesa presentes. —————————————————————
1°.SECRETÁRIO 2°.SECRETÁRIO
.————--—.———————O PRESIDENTE———————————————
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