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———Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, pelas dezanove horas,
realizou-se a sessão ordinária da Junta de Freguesia de Alvalade, conforme convocatória
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo um.—————
———Estiveram presentes todos os membros do executivo, com exceção do Presidente
que justificou a sua ausência. Presidiu à reunião o Vogal Mário Branco, na qualidade de
substituto legal do Presidente, de acordo com o estipulado no Despacho n.° 173/2018 de
26 de abril.———————————————————————————————
-——Antes da Ordem do Dia foram colocadas à votação as atas n.°s 20, 21, 22, 23 e
24/2019, que haviam sido remetidas a todos os membros do executivo para apreciação.
A atas foram aprovadas por unanimidade dos presentes nas respetivas reuniões.————
—————————————Ordem de Trabalhos——————————————
———Ponto um - O Vogal Pedro Bastos apresentou a Proposta n.° 31/2020, que se anexa
à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo dois, relativa à
ratificação da FNF/03/GED/2020, respeitante ao apoio não financeiro, sob a forma de
cedência de autocarro ao Clube de Rugby São Miguel.——————————————
—-—ponto dois - O Vogal Pedro Bastos apresentou a Proposta n.° 32/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo três, relativa ao
apoio não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro, ao Grupo Desportivo e
Cultural Fonsecas e Calçada.————————————————————————
-——Foram votadas em conjunto as Propostas 31 e 32/2020. tendo sido aprovadas por
unanimidade,———————————————————————————————
-——Ponto três - O Vogal Pedro Bastos apresentou a Proposta n.° 33/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo quatro, relativa
ao apoio financeiro, ao abrigo dos Contratos Programa de 2020 a Clubes e Associações
desportivas da Freguesia de Alvalade, para o desenvolvimento da sua atividade desportiva
regular. Após discussão da proposta a mesma foi votada, tendo sido aprovada com dois
votos a favor e quatro abstenções dos Vogais do PS, com DECLARAÇÃO DE VOTO:
"Os Vogais da Junta de Freguesia de Alvalade eleitos pelo Partido Socialista (PS)
abstêm-se na votação da Proposta n. ° 33/2020, inscrita na ordem do dia da reunião do
órgão executivo da freguesia de 3 de fevereiro do corrente, relativa ao "apoio financeiro,
ao abrigo dos Contratos Programas de 2020 a Clubes e Associações Desportivas da
Freguesia de Alvalade, para o desenvolvimento da sua atividade desportivo regular",
subscrita pelo Vogal Pedro Bastos, com os fundamentos que se passam a enunciar:——
l.Alguns dos clubes e associações interessados no conteúdo da proposta em causa, tendo
tido prévio conhecimento do sentido do projeto de decisão sob análise, manifestaram
incompreensão e desalento junto dos vogais desta junta de freguesia eleitos pelo PS, pela
redução do montante do apoio financeiro dirigido às respetivas atividades regulares no
ano de 2020, mormente, comparativamente a anos anteriores e numa altura em que
alguns deles têm um significativo incremento da sua atividade desportiva;——————
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2.E entendimento dos eleitos do Partido Socialista que o aumento significativo de
atividades levadas a cabo, diretamente, pela autarquia, comportando um encargo
financeiro proporcional, reduz, naturalmente, por via dos inexoráveis constrangimentos
orçamentais, a disponibilidade para apoiar financeiramente clubes e associações da
freguesia que poderiam, eles próprios, participar, como contrapartida de interesse
público, nas atividades desportivas colocadas à disposição da população freguesa e,
designadamente, da população estudantil de Alvalade;——————————————
3.Não concordando com a opção do Vogal eleito pelo Partido Comunista Português
(PCP) subscritor da proposta, os eleitos pelo PS estão, no entanto, cientes da necessidade
de, no contexto de uma coligação como a que existe no órgão executivo de Alvalade,
haver escrupuloso respeito pela distribuição de pelouros, garantindo que, cada vogal,
independentemente da respetíva cor política, tem efetiva autonomia na condução dos
pelouros que lhe foram confiados;——————————————————————
4. Os eleitos do PS não podem por isso ignorar que, face aposição relativa dos eleitos do
PCP na Junta de Freguesia de Alvalade, o seu voto contra obstaculizaria a aprovação
da Proposta n. ° 33/2020 e, assim, a prossecução, pelo Vogal eleito pelo PCP, da política
que, com total autonomia, escolhe imprimir no pelouro que lhe foi atribuído.—————
Em síntese, pese embora não concordando com o conteúdo material da Proposta n. °
33/2020, porque consideram que os seus votos contra, inviabilizando a aprovação da
mesma, seriam contrários ao compromisso político assumido aquando da formação de
coligação governatíva em Alvalade, os eleitos do Partido Socialista abstêm-se na
votação——————————————————————————————————
-——Ponto quatro - O Vogal Pedro Bastos apresentou a Proposta n.° 34/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo cinco, relativa
ao apoio financeiro, para desenvolvimento de aulas de ginástica destinadas à população
idosa da Freguesia de Alvalade. Após discussão da proposta a mesma foi votada, tendo
sido aprovadaporunanimidade.———————————————————————
-——Ponto cinco - O Vogal Ricardo Varela apresentou a Proposta n.° 35/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo seis, relativa ao
apoio não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro, à Escola Básica/J.I. Teixeira
Pascoais. Após discussão da proposta a mesma foi votada, tendo sido aprovada por
unanimidade.——————————————————————————————
-——ponto seis - A Vogal Margarida Afonso apresentou a Proposta n.° 36/2020, que
se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo sete, relativa
às normas de participação do "1.° Concurso de Bandas Pop/Rock em Alvalade" da Junta
de Freguesia de Alvalade.—————————————————————————
-——ponto sete - A Vogal Margarida Afonso apresentou a Proposta n.° 37/2020, que
se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo oito, relativa
à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à "Concessão de exploração
do espaço de restauração do Arraial de Santo António" - Processo n.° 5/CPR/JFA/2020.-
———Foram votadas em conjunto as Propostas 36_e 37/2020, tendo sido aprovadas por
unanimidade.——————————————————————————————
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-——Ponto oito - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 38/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo nove, relativa à
decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à "Aquisição de roçaduras e de
sopradores elétricos" - Processo n.0 3/CPR/JFA/2020. Após discussão da proposta a
mesma foi votada, tendo sido aprovada por unanimidade.-————————————
-——ponto nove - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 39/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo dez, relativa à
ratificação da decisão de apoio não financeiro, sob a forma de cedência de salas do Centro
Cívico Edmundo Pedro ao Partido Socialista. Após discussão da proposta a mesma foi
votada, tendo sido aprovada por maioria com 3 votos a favor. O Secretário, o Tesoureiro
e a Vogal Margarida Afonso não participaram na discussão nem na votação, por se
considerarem impedidos.—————————-————————————————
-——ponto dez - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 40/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo onze, relativa
ao recurso hierárquico interposto por candidato ao procedimento concursal, publicado por
Aviso n.° 10866/2019, na 2.a Série do Diário da República, de l de julho.——————
-——ponto onze - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 41/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo doze, relativa à
ratificação do despacho de cedência por nomeação para Gabinete Governamental do
trabalhador Tiago Gonçalves.————————————————————————
-.——ponto doze - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 42/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo treze, relativa à
reclamação interposta pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, no âmbito do procedimento
publicado por Aviso n.° 1006/2020, na 2.a Série do Diário da República, de 20 de janeiro.-
-——ponto treze - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 43/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo catorze, relativa
à reclamação interposta pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, no âmbito do
procedimento publicado por Aviso n.° 1007/2020, na 2.a Série do Diário da República, de
20 dejaneiro.——————————————————————————————
-.—-Foram votadas em conjunto as_ProDostas_4Q^4L 42 e_43/2020, _tendo _s_ido
aprovadas por unanimidade.————————————————————————
——-ponto catorze - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 44/2020,
subscrita pela Vogal Margarida Afonso e pelo Presidente, que se anexa à presente ata,
dela fazendo parte integrante e descrita como anexo quinze, relativa ao pedido de apoio
não financeiro, sob a forma de cedência de auditório do Centro Cívico Edmundo Pedro à
APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental,
para ensaios do grupo de Teatro. Após discussão da proposta a mesma foi votada, tendo
sido aprovadaporunanimidade.———————————————————————
-——Ponto quinze - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 45/2020,
subscrita pelo Tesoureiro e pelo Presidente, que se anexa à presente ata, dela fazendo
parte integrante e descrita como anexo dezasseis, relativa à celebração de contrato
interadministrativo de delegação de competências entre a Junta de Freguesia de Alvalade
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e a Câmara Municipal de Lisboa, com vista à execução de projeto vencedor da edição
2018/2019 do Orçamento Participativo de Lisboa, "Requalificar a Azinhaga das l , )
Teresinhas". Após discussão da proposta a mesma foi votada, tendo sido aprovada por /^ Y\'^)
maioria com quatro votos a favor e dois votos contra dos Vogais do PCP, com [^.-
DECLARAÇÃO DE VOTO: ''•Consideramos que esta proposta vem dar razão ao
conjunto das preocupações que temos apresentado sempre que o assunto OP daCMLé
aqui trazido. Não está em causa a pertinência desta intervenção, contudo os projetos
vencedores do OP, na generalidade, são intervenções necessárias e não deveriam estar
dependentes de serem projetos vencedores. Este mecanismo está a ser utilizado para
executar obras que não estando consideradas no orçamento da CML, são absolutamente
necessárias.———————————————————————————————
Depois, não percebemos porque é que esta proposta assume a execução de um dos
projetos vencedores do orçamento participativo na nossa área territorial e desconsidera
outros de edições anteriores, nomeadamente a requalificação da Piscina dos Sapadores
Bombeiros e a construção de uma passagem aérea que una os dois lados do Jardim do
Campo Grande.—-————————————————————————————
Aquando da proposta que outorgou o protocolo que previa a possibilidade de execução
pela JFA dos projetos vencedores do OP da CML, o nosso voto foi contra. Expressamos
na altura que a sua ausência não inviabilizaria a participação da Freguesia de Alvalade
neste modelo de OP da CML, quando este se revelasse possível e conveniente à JFA. Na
altura consideramos que melhor seria que a Junta avaliasse as condições que lhe seriam
apresentadas para a execução, assim como dos meios que teria ao seu dispor, diferindo
ou não cada projeto. O que acontece nesta proposta é a decisão de avançar sobre um
projeto em particular sem que, contudo, se percebam os contornos e os critérios desta
decisão.—————————————————————————————————
Finalmente acrescentar, que não nos parece que a JFA tenha capacidade de ampliar
indefinidamente o seu o plano de requalificação do espaço público e dos equipamentos,
atendendo a que os meios humanos e materiais ao seu dispor são limitados. A Junta tem
assumido cada vez mais obras, por delegação de competências, que derivam das
competências diretas da CML. Estas, embora importantes para a freguesia, acarretam
um volume de trabalho que pode comprometer a execução das competências próprias da
junta, em particular no que respeita à manutenção e conservação dos equipamentos que
estão sob sua responsabilidade em outras áreas (mercados, escolas, equipamentos
desportivos, instalações da juntas, espaços verdes e manutenção do espaço publico).
Receamos ainda que por assumir aquelas que são as responsabilidade s da CM^L, fiquem
para trás outras intervenções necessárias e para as quais temos vindo a alertar como são
exemplo as Casas de Função da EB1 SJB e do Parque José Gomes Ferreira, ou do
Polidesportivo Teixeira Pascoais. Além disso, a própria ampliação desenfreada de
projetos, põe em causa a qualidade de execução dos mesmos, atendendo a que a JFA,
enquanto dona de obra, deixa de ter capacidade de acompanhamento e fiscalização
adequada dos mesmos. Por último relembrar que continua por liquidar pela CML o valor
em falta, correspondente ao pagamento do contrato de delegação de competências no

4



t •• ï;

-^ü̂
!.<"i.

âmbito do OP — requalificação do Complexo Municipal de São João de Brito, concluído
no início do ano de 2019. Também por isto parece-nos pouco razoável assumir este
compromisso sem que a CML assuma os compromissos que tem pendentes. —————
-——Ponto dezasseis - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 46/2020,
subscrita pelo Presidente, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e
descrita como anexo dezassete, relativa à proposta de apoio financeiro à MUSSOC -
Associação Mutualista dos Trabalhadores da Solidariedade e Segurança Social, para
desenvolvimento do Projeto Selfíe no Bairro Fonsecas e Calçada. Após discussão da
proposta a mesma foi votada, tendo sido aprovada por maioria com quatro votos a favor
e duas abstenções dos Vogais do PCP, com DECLARAÇÃO DE VOTO: "Como
anteriormente, a nossa abstenção a esta proposta resulta de diversos fatores. Sendo que
se extingue o desenvolvimento de atívidades escolares paralelas ao ensino público e
obrigatório, destinadas exclusivamente a crianças de etnia cigana, que considerávamos

fator de legitimação do abandono escolar e de segregação - e que não revelava servir de
forma efetiva a escolarização destas crianças - ainda assim, persistem da nossa parte
muitas reservas em relação a este projeto. ———————————————————
Reiteramos que valorizamos o trabalho que este projeto tem dinamizado neste bairro,
que é reconhecido pela comunidade como uma mais valia nomeadamente no que toca à
ocupação do tempo livre das crianças e do seu acompanhamento. —————————
Contudo, consideramos que este fator fortalece a nossa abstenção, já que valida a
necessidade de intervenção no bairro, de forma permanente e não paliativa,
consubstanciada em projetos anuais, gregários e sem segurança de continuidade e
desarticulados com as outras ofertas existentes. —————————————————
Como anteriormente expressamos, embora a instrução deste projeto seja feito à luz do
RAAFA, consideramos que este se assemelha mais a uma prestação de serviços -
contraïualizada pela Junta deforma avulsa e temporária a uma entidade externa (ajunta
é a única entidade financiadora e desconhece-se que este projeto tenha constituído
qualquer candidatura a outro tipo de apoios) - do que se revela ser a resposta efetiva a
uma necessidade social da comunidade decorrente das competências próprias das Juntas
de Freguesia.———————————————————————————————
Apontamos ainda algumas questões de pormenor que nos parecem continuar a não ser
acauteladas, e que o seriam se, como defendemos, este projeto passar a ser entendido
pela Junta como uma respostaprópria.—————————————————————
Referimos-nos por exemplo à interrupção das atividades em Agosto, mês de particular
interesse atendendo às características sociológicas do Bairro, onde a generalidade das
crianças permanece sem qualquer oferta complementar.—————————————
Referimos-nos também à situação de precariedade dos trabalhadores, afetos ao projeto.
Finalmente, voltamos a salientar os elevados custos destas atividades que consideramos
poderem ser substancialmente reduzidos se a JFA lhes afetar meios próprios e
permanentes. ———————————————————————————————
-——ponto dezassete - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 47/2020,
subscrita pelo Presidente, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e
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descrita como anexo dezoito, relativa à proposta de apoio não financeiro, sob a forma de
cedência de espaço open space do Centro Cívico Edmundo Pedro à ÁRIA - Associação
de Reabilitação e Integração Ajuda, com vista à realização de ações de formação na área
da empregabilidade. Após discussão da proposta a mesma foi votada, tendo sido aprovada
porunanimidade.—————————————————————————————
-.——ponto dezoito -Foi RETIRADA a Proposta n.° 48/2020, subscrita pelo Presidente,
relativa à proposta de apoio não financeiro, sob a forma de cedência de autocarro à
Fraternidade Movimento Verbum Dei, para deslocação de um grupo de pessoas de Fátima
à Igreja do Campo Grande, no dia 8 de abril de 2020.——————————————
-——ponto dezanove - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 49/2020,
subscrita pelo Presidente, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e
descrita como anexo dezanove, relativa à proposta de apoio não financeiro, sob a forma
de cedência de autocarro à Igreja Adventista do Sétimo Dia, para deslocação de um grupo
de pessoas à Costa de Lavos, Figueira da Foz, nos dias 19 e 26 de julho de 2020. Após
discussão da proposta a mesma foi votada, tendo sido aprovada por unanimidade.———
———Deliberado por unanimidade a urgência da apreciação, discussão e votação da
Proposta n.° 30/2020, subscrita pelo Vogal Mário Branco, que se anexa à presente ata,
dela fazendo parte integrante e descrita como anexo vinte, relativa à nomeação dos
membros do Conselho da Medalha da Freguesia de Alvalade. Após discussão da proposta
a mesma foi votada, tendo sido aprovada por unanimidade.———————————
-——Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião eram vinte horas, tendo sido
aprovada a presente ata em minuta.——————————————————————
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