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-——.--———.——————-—ATA N.° 12/2020———————————————

—-—Aos dezoito dias do mês de maio 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: Luís Martins - "No seguimento da Obra Zona 30 no Bairro de São Miguel
que a Junta de Freguesia de Alvalade concretizou com o propósito de valorizar a
mobilidade pedonal e aumentar as condições de segurança de todos os que vivem e
circulam nesta área e acerca da qual dou os meus parabéns.———————————
Venho colocar à vossa consideração o pedido para a colocação de pilaretes (5 ou 6) no
passeio para que não seja possível o estacionamento de automóveis em cima do passeio
impedindo a entrada no n° 30 (lote 6) da Rua Infante Dom Pedro, e tornando perigoso
andar no passeio até ao inicio da Travessa Henrique Cardoso (esquina com a Rua
António Ferreira) devido aos desníveis (degraus) que existem no passeio e aos carros
estacionados no passeio que impedem andar no respectivo passeio, com especial
incidência no período que vai do final da tarde à manhã do dia seguinte. Esta ocorrência
já foi por mim transmitida no site "Na minha rua" (OCO/113497/2017 e
OCO/11628/2018) e aparecem como tendo sido resolvidas, ninguém sabe como.———
Solicitava também o esclarecimento sobre o porquê da sinalização horizontal tracejada
recentemente colocada em parte da Rua António Ferreira não ter sido colocada na
totalidade (3 ou 4 traços em falta) até ao início da Travessa Henriques Cardoso evitava
uma série de equívocos da parte de quem desce a Rua António Ferreira pensar que é uma
via de sentido único "..———————————————————————————
———Pedro Henrique Aparício — "Boa tarde a todos: Antes de mais obrigado pela vossa
gentileza de encontrarem formas da participação dos cidadãos, era importante que
outros órgãos como as Assembleia de Freguesia ou mesmo a Assembleia Municipal vos
tivessem seguido o exemplo. Por este facto merecem um sincero agradecimento pelo
sentido de missão com que diligentemente conseguiram encontrar uma solução, até mais
simples do que talvez fosse esperada. Talvez esta seja uma lição importante a registar,
quem sabe com o alcance de abrirmos a democracia a novos modelos de participação e
aproximação entre eleitores e eleitos. Hoje gostaria de partilhar convosco os seguintes
temas/perguntas:—————————————————————————————
l. Escola Básica Teixeira de Pascoais e Jardim de Infância de Alvalade - Na última
reunião pública tiveram a gentileza de anunciar o reinicio das tão aguardadas obras
para 15 de Aíaio, hoje dia 18 não existe qualque estaleiro montado e nem sequer sinais
visíveis da entrada em funcionamento da primeira fase da obra.Têm alguma informação
da CML sobre o início efetivo da obra, visto que já disperdiçámos 2 meses, que pela
dimensão do atraso podem parecer pouco, mas face ao futuro de 18 meses de obra
preciso são fundamentais para garantir a estabilidade do modelo educativo ao longo dos
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anos letivos 2020/2021 e 2021/2022, visto que esta obra começa a assemelhar-se mesmo
como as "obras de Santa Engrácia". Sabendo que já tive a oportunidade de partilhar o
assunto em reunião da Assembleia de Freguesia, pedia que me desse nota de quais os
procedimentos concretos assumidos pela Jtinta de Freguesia para a resolução deste
tema. Sobre o Jardim Infantil gostaria de saber se foram efetuadas as reparações de
manutenção que estavam previstas, nomeadamente isolamento das clarabóias, revisão
das fachadas exteriores e outras obras de manutenção que estão de facto a precisar
serem feitas.———————————————————————————————
2. Obra de requalificação jardins Bairro das Estacas - Gostava de alertar-vos que no
decurso do projeto foi feita, ilegalmente, pêlos vossos serviços uma demolição na área
projetada do edifício onde resido. Estivemos reunidos na semana passada no local com
o vosso projetista para ser equacionada uma possível solução. Sobre este projeto gostava
de partilhar convosco que a sua bondade e alcance não pode ficar prejudicada por
tentarmos resolver temas não previstos, principalmente quando resolvemos intervir em
zonas que não se encontram no âmbito ou espaço do projeto. Não passos sequer
concordar com a afirmação do colaborador da Junta de Freguesia que se deslocou ao
local dizendo: "A Junta de Freguesia não tem orçamento para resolver isto"-————-
Ainda no que diz respeito à obra pedia-vos que tomassem em atenção o seguinte:———
l. Os funcionários da obra não têm água canalizada em obra, no outro dia observei que
lavam as mãos num balde à porta do contentor. O que nos tempos desta pandemia me
parece bastante desajustado—————————————————————————
2. A refeição dos funcionários é feita nas mesas retiradas do jardim entre a Bulhão Pato
e a Pedro Ivo, o que lhes dá pouca dignidade até para uma equipa que pode ser
considerada "da linha da frente " visto que estoicamente têm laborado durante esta
pandemia. Se pudessem encontrar uma outra solução seria dignificante destas pessoas. -
3. Ruído e vibrações - Sabendo que uma obra tem de facto bastante ruído e vibrações
seria importante que pudessem ir variando a localização dos equipamentos ruidosos,
eventualmente optando por outros encapsulados ou que estejam mais protegidos
permitindo a salvaguarda dos trabalhadores e também da população que por estes dias
está em grande parte em teletrabalho.—————————————————————
Grato pela vossa atenção ——————————————————————————
——-Não tendo sido recebida mais nenhuma questão, o Presidente agradeceu a
participação e prestou os devidos esclarecimentos. O Vogal Ricardo Varela pediu a
palavra para falar sobre a obra na Escola Básica Teixeira de Pascoais.————————
—————————————Ordem de Trabalhos——————————————
——-ponto um - O Vogal Pedro Bastos apresentou a Proposta n.° 130/2020, que se
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo dois, relativa
ao apoio financeiro, ao abrigo dos Contratos Programa de 2020 a Clubes e Associações
desportivas da Freguesia de Alvalade, para o desenvolvimento das suas atividades
desportivas regulares. Após discussão da proposta a mesma foi votada, tendo sido
aprovada por unanimidade.—————————————————————————
-——ponto dois - A Vogal Margarida Afonso apresentou a Proposta n.° 131/2020, que
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se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo três, relativa
à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à "Aquisição da Revista
Alvalade" - Processo n.0 16/AJ/JFA/2020. ——————————————————
-——ponto três - A Vogal Margarida Afonso apresentou a Proposta n.° 132/2020, que
se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo quatro,
relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à "Aquisição de
serviços de produção de vídeos para a Junta de Freguesia de Alvalade" - Processo n.°
17/CPR/JFA/2020.————————————————————————————
——-Foram votadas_em conjunto as Propostas n.° 131 e 132/2020. tendo sido aprovadas
por unanimidade.-—————————————————————————————-
———ponto quatro - O Tesoureiro apresentou a Proposta n.° 133/2020, que se anexa à
presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo cinco, relativa à
modificação objetiva do contrato no âmbito do procedimento referente à "Aquisição de
Serviços de Manutenção e Conservação de Espaços Verdes e Arvoredo sob Gestão da
Freguesia de Alvalade" - Processo n.0 118/CPI/JFA/2017. Após discussão da proposta a
mesma foi votada, tendo sido aprovada por maioria com cinco votos a favor e dois votos
contra dos Vogais do PCP, com DECLARAÇÃO DE VOTO: "Embora esta proposta
represente a extensão de um contrato vigente, tal como na sua aprovação, reiteramos
coerentemente que estamos em desacordo com o mesmo. Somos favoráveis à progressiva
e gradual responsabilização por parte da Junta de Freguesia da direta manutenção de
espaços verdes e arvoredo, através de meios próprios. Consideramos que a
externalização da tarefa acarreta pior qualidade do serviço realizado às populações,
assim como precarização das relações laborais. Esta proposta compromete a
possibilidade de ser ajunta assegurar por meios próprios este serviço, a médio prazo e
de forma gradual. Estamos conscientes da complexidade que acarreta alterar este
procedimento, mas consideramos, que neste momento, dever-se-ia caminhar no sentido
de dotar a autarquia de meios próprios, tanto pela contratação de trabalhadores, como
pela aquisição de recursos materiais e de equipamentos. —————————————
———Ponto cinco — O Tesoureiro apresentou a Proposta n.° 134/2020, que se anexa à
presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo seis, relativa à decisão
de adjudicação no âmbito do procedimento referente à "Aquisição de Serviços de
Manutenção e Conservação de Espaços Verdes e Arvoredo sob Gestão da Freguesia de
Alvalade" - Processo n.° 54/CPI/JFA/2019. Após discussão da proposta a mesma foi
votada, tendo sido aprovada por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos
Vogais do PCP, com DECLARAÇÁO DE VOTO: "Consideramos que esta proposta
deveria ter sido retirada, atendendo a que a mesma não foi distribuída com a
antecedência necessária com vista a sua análise. Acresce a isto, como manifestado
anteriormente somos favoráveis à progressiva e gradual responsabilização por parte da
Junta de Freguesia da direta manutenção de espaços verdes e arvoredo, através de meios
próprios. Consideramos que a externalização da tarefa acarreta pior qualidade do
serviço realizado às populações, assim como precarização das relações laborais. Esta
proposta, atendendo ao prazo de vigência definido aquando do lançamento do
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procedimento, compromete a possibilidade de ser ajunta assegurar por meios próprios
este serviço, a médio prazo e de forma gradual. Estamos conscientes da complexidade
que acarreta alterar este procedimento, mas consideramos, que neste momento, dever-
se-ia caminhar no sentido de dotar a autarquia de meios próprios, tanto pela contratação
de trabalhadores, como pela aquisição de recursos materiais e de equipamentos".———
——-ponto seis - O Presidente apresentou a Proposta n.° 135/2020, subscrita por ele,
pelo Tesoureiro e pela Vogal Margarida Afonso, que se anexa à presente ata, dela fazendo
parte integrante e descrita como anexo sete, relativa à ratificação do Despacho n/
235/2020, de 7 de maio, que determina a suspensão da cobrança da contrapartida devida
pelo estacionamento no parque contíguo ao Mercado de Alvalade, no contexto da situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Após discussão da proposta a
mesma foi votada, tendo sido aprovada por unanimidade.—————————————
-——ponto sete - O Presidente apresentou a Proposta n.° 136/2020, que se anexa à
presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo oito, relativa à
ratificação da FNF/18/SDS/2020, respeitante ao Fundo Social de Freguesia.———-——
-——Ponto oito - O Presidente apresentou a Proposta n.° 137/2020, que se anexa à
presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo nove, relativa à
ratificação da GSÍF/20/SDS/2020, respeitante ao Fundo Social de Freguesia.-—————
-——ponto nove - O Presidente apresentou a Proposta n.° 138/2020, que se anexa à
presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo dez, relativa à
ratificação da INF/21/SDS/2020, respeitante ao Fundo Social de Freguesia.——————
-——ponto dez - O Presidente apresentou a Proposta n.° 139/2020, que se anexa à
presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo onze, relativa à
ratificação da INF/22/SDS/2020, respeitante ao Fundo Social de Freguesia.-—————
-——Foram votadas em conjunto as Propostas n.0 136. 137. 138 e 139/2020. tendo sido
aprovadas por maioria com cinco votos a favor e duas abstenções dos_ Vogais_do PCP,
com DECLARAÇÃO DE VOTO: "Nada temos contra as propostas em concreto ou
qualquer dúvida quanto à sua justificação e relevância social. Mas tendo em conta as
alterações ao FÉS da CML, criação do regime extraordinário de apoio no âmbito da
pandemia COVID-19 e o protocolo ratificado com a Junta de Freguesia, consideramos
que estas quatro propostas poderiam ser enquadradas nestas alterações, tanto mais que
duas delas têm a respectiva informação datada de 6 de Maio, posterior à data da
aprovação pelo Executivo de 4 de Maio que ratificou as mencionadas alterações ao
protocolo com a CML sobre o FÉS. Portanto entendemos que estas duas informações, e
até todas as quatro em apreciação, deveriam ser enquadradas no FÉS da desonerando
em cerca de 3 000 euros a Junta de Freguesia, que poderia possa aplicar essa verba em
outras necessidades emergentes de apoio da Acção Social. —————————————
———Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião eram vinte horas e trinta e
cinco minutos, tendo sido aprovada a presente ata em minuta.———————————
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