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-——Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte, pelas dezanove horas, realizou-
se a sessão ordinária da Junta de Freguesia de Alvalade, por videoconferência de acordo
com a Lei n.° l-A/2020, conforme convocatória anexa à presente ata, dela fazendo parte
integrante e descrita como anexo um.—————————————————————
-——Estiveram presentes todos os membros do executivo.————————————
—-— No período antes da Ordem do Dia foram lidos os seguintes emails recebidos dos
fregueses: Isabel Gomes - "Em situação de confinamento, mas tendo conhecimento que
a reunião de hoje é pública, utilizo este meio para ama pergunta sobre assunto que me
preocupa. Sei que tiveram conhecimento da existência de "um sem abrigo " junto ao
elevador da passagem aérea que liga a Rua de Entrecampos. A pessoa há 3 dias que não
é vista, mas os seus poucos e pobres pertences mantém-se no local. Sabem o que
aconteceu à pessoa? Que fazer aos pertences que tem sido mexidos por várias pessoas e
aos quais chegam com facilidade os cães que se passeiam por ali? Foto em anexo.-——
Aproveito para uma segunda pergunta: No mesmo local, e tendo opinião de que a luz é
muito pouca, embora me digam sempre que é igual em toda a cidade, atrevo-me a mais
uma vez dizer que muitas dos problemas existentes no local ,não se passariam. Mas
acrescento, que deixou de haver um dos poucos candeeiros, derrubados por uma das
carrinhas que transportaram material para o prédio e que nunca mais foi reposto,
estando os fios enrolados no chão tal como podem verificar na foto que anexo. ————
Para terminar é apenas mais uma observação: O estacionamento na Rua Infante D.
Pedro sempre foi mau, com uma grande falta de civismo, sempre utilizaram todo o largo
como estacionamento impedindo a entrada de qualquer veículo de socorro caso houvesse
necessidade. Neste momento, sem a intervenção da EMEL está pior. Dificilmente entra a
camioneta de recolha de lixo. Que fazer? Desejo-vos uma boa reunião e apresento os
meus cumprimentos a todo o executivo.————————————————————
———Regina Morais - "l - Porque é que a JFA planeou em 2019 um parque de
estacionamento numa zona verde rodeada de hortas no Bairro das Caixas?—————
2 - Porque é que para o efeito do objectivo anterior cortou à margem da lei e sem dar
satisfação a ninguém 5 árvores de fruto propriedade desta comunidade?———————
3 - Havendo uma proposta dos moradores deste logradouro verde do Bairro das Estacas
para um jardim comunitário porque é que foram privilegiadas duas moradoras que
usurparam no passado o terreno comum atribuindo-lhes agora a mesma área para um
suposto gatil e cativeiro de aves em gaiolas? Porque é que um projecto democrático foi
preterido em função da vontade de dois particulares?———————————————
4 - Porque é que o novo plano de Requalificação dos Logradouros do Bairro das Caixas
continua a conter no seu projecto Hortas Urbanas quando cada morador aqui tem uma
horta lavrada em escritwa?————————————————————————
5 - Porque é que o novo projecto da JFA não contempla a possibilidade dos mais velhos
e jovens que acreditam numa agricultura sustentável terem acesso a água de rega para
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as suas hortas mediante o pagamento de uma taxa à semelhança das hortas urbanas
condenando-as à seca no Verão?——————————————————————
6 - Porque é que a JFA despendeu quase 2 milhões de euros em estruturas desportivas
como o Pavilhão Desportivo de Alvalade cujo custo das obras foi inflacionado
extraordinariamente por motivos a apurar e o Clube de Rugby de São Miguel que
contempla apenas um público restrito desta freguesia sabendo-se que Alvalade foi
sempre uma das freguesias mais bem dotada na área do desporto? —————————
-——Associação dos Encarregados de Educação dos Alunos da EB1 nol01 e Jardim-de-
infância de Alvalade - "Na qualidade de legítimos representantes dos membros da
Associação dos Encarregados de Educação dos Alunos da EB l n° l O l e Jardim de
Infância de Alvalade (AEEA) vimos por este meio solicitar ao Executivo da Junta de
Freguesia deAlvalade informação relativa às obras de beneficiação geral da EB Teixeira
de Pascoais (concurso SRU_19079_CNE da responsabilidade da Sociedade de
Reabilitação Urbana Lisboa Ocidental, DR II Série n°164, de 28 de Agosto de 2019),
bem como às obras de reparação urgente a efectuar no recreio e edifício do JI de
Alvalade. ————————————————————————————————
Em primeiro lugar, gostaríamos de saber se a Junta de Freguesia recebeu informação
relativa ao referido procedimento concursal e se tem ou não feito pressão junto da
Câmara Municipal de Lisboa (Gabinete do Vereador Dr. Manuel Grilo - Pelouro da
Educação) e da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) Lisboa Ocidental (Núcleo do
Programa Escolas e Creches), no sentido de ver esclarecida esta questão. Caso não
tenham recebido informação ou feito pressão é possível contar com o apoio da Junta de
Freguesia a este nível? E possível a Junta de Freguesia fazer pressão junto dos
organismos competentes (CML e SRU) de modo a juntos conseguirmos esclarecer esta
qttestão?————————————————————————————————
Em segundo lugar, preocupa-nos o estado de degradação dos espaços de recreio e do
edifício do Jardim de Infância de Alvalade (ver fotografias em anexo). Por isso
solicitamos à Junta de Freguesia que nos informe sobre as medidas previstas com vista
à intervenção e reparação urgente destes espaços, bem como as datas previstas para a
sua realização.——————————————————————————————
Conforme compreenderão dadas as circunstâncias excepcionais que estamos a viver,
torna-se ainda mais premente que a Junta de Freguesia intervenha, no âmbito das suas
competências, para que os nossos filhos possam ter um regresso às aulas em condições
condignas, com toda a segurança e o conforto que merecem. Por isso mesmo
consideramos que a actual inexistência de actividades lectivas no espaço da escola
constitui uma oportunidade única para dar início às obras de beneficiação da EB
Teixeira de Pascoais e às reparações indispensáveis e urgentes no espaço de recreio e
no edifício do Jardim de Infância.———————————————————————
-——Não tendo sido recebida mais nenhuma questão, o Presidente agradeceu a
participação e prestou os devidos esclarecimentos.————————————————
—————————————Ordem de Trabalhos——————————————
——-ponto um - O Vogal Pedro Bastos apresentou a Proposta n.° 108/2020, que se
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anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo dois, de adenda
à alteração do Contrato-Programa, para o desenvolvimento da atividade desportiva
regular 2020, do Centro Desportivo Universitário de Lisboa. Após discussão da proposta
a mesma foi votada, tendo sido aprovada por unanimidade.————————————
-——ponto dois - A Vogal Margarida Afonso apresentou a Proposta n.° 109/2020, que
se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo três, relativa
à revogação da decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à "Concessão
de Exploração do Espaço de Restauração do Arraial de Santo António" - Processo n.°
05/CPR/JFA/2020. Após discussão da proposta a mesma foi votada, tendo sido aprovada
por unanimidade.—————————————————————————————
-——Ponto três - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 110/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo quatro, relativa
à revogação da decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à "Aquisição
de Serviços de Limpeza para os Mercados e Instalações da Freguesia de Alvalade" (Lote
2) - Processo n.° 53/CPI/JFA/2019. Após discussão da proposta a mesma foi votada,
tendo sido aprovada por unanimidade.————————————————————
-.——ponto quatro - Foi RETIRADA a Proposta n.° 111/2020, subscrita pelo Vogal
Mário Branco, relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à
"Aquisição de seguro de responsabilidade civil automóvel para a frota da Junta de
Freguesia de Alvalade" -Processo n.° 15/AJ /JFA/2020.—————————————
-——ponto cinco - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 112/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo cinco, relativa
à homologação da avaliação final do período experimental dos trabalhadores Manuel
Maria Pinto Coelho Soares Ferreira Amaro de Oliveira e Marta Alexandra da Fonseca
Cordeiro.————————————————————————————————
-——ponto seis - O Vogal Mário Branco apresentou a Proposta n.° 113/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo seis, relativa à
designação do júri do período experimental dos trabalhadores António Luís Vieira
Guerreiro e Maria João Pinto do Espírito Santo.—————————————————
———Foram votadas em conjunto as Propostas n.° 112 e 113/2020. tendo sido aprovadas
por unanimidade.———————————————————————————————
-——ponto sete - O Presidente apresentou a Proposta n.° 114/2020, que se anexa à
presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo sete, relativa à
ratificação da FNF/15/SDS/2020, respeitante ao Fundo de Emergência Social. Após
discussão da proposta a mesma foi votada, tendo sido aprovada por unanimidade.———
-——Ponto oito - O Presidente apresentou a Proposta n.° 115/2020, que se anexa à
presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo oito, relativa à
filmagem, transmissão em direto online e arquivamento no sítio da internet da Junta de
Freguesia de Alvalade de todas as reuniões do órgão executivo da freguesia. 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 e vinte e
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quatro minutos minutos, tendo sido aprovada a presente ata em minuta.———————
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