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-——...—————————-—ATA N.° 17/2020———————————————

———Aos seis dias do mês de julho 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 Secretário e
do Vogal Mário Branco que justificaram a ausência.———————————————
————.—————————Ordem de Trabalhos—————————————
———ponto um - Foram ADIADAS, após discussão, as Propostas n.° 181/2020,
182/2020 e 183/2020 subscritas pêlos Vogais Pedro Bastos e Ricardo Varela, relativas à
decisão de contratar no âmbito dos procedimentos de aquisição de serviços escolares —
Processos n.°s 42/AJ/JFA/2020, 43/AJ/JFA/2020 e 44/AJ/JFA/2020.————————
-.——ponto dois - Apresentadas as Propostas n.°s 184/2020, 185/2020, 186/2020,
187/2020, 188/2020, 189/2020, 190/2020, 191/2020, 192/2020, 193/2020, 194/2020,
195/2020, 196/2020 e 197/2020, subscritas pela Vogal Margarida Afonso, que se anexam
à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexos dois a quinze,
relativas à decisão de contratar no âmbito dos procedimentos referentes à aquisição de
serviços de aulas para o "Espaço Briosos Alvalade" - Processos n.°s 25/AJ/JFA/202,
26/AJ/JFA/2020, 27/AJ/JFA/2020, 28/AJ/JFA/2020, 29/AJ/JFA/2020, 30/AJ/JFA/2020,
32/AJ/IFA/2020, 33/AJ/JFA/2020, 34/AJ/IFA/2020, 35/AJ/JTA/2020, 36/AJ/JFA/2020,
37/AJ/JFA/2020, 38/AJ/JFA/2020 e 39/AJ/IFA/2020. Após discussão das propostas as
mesmas foram votadas, tendo sido aprovadas por unanimidade.——————————
-——.ponto três - Foi RETIRADA a Proposta n.° 198/2020, subscrita pela Vogal
Margarida Afonso, relativa às normas de participação do 2° Concurso de Fotografia -
"OlharAlvalade".————————————————————————————
———Ponto quatro - Apresentada a Proposta n.° 199/2020, subscrita pelo Vogal Mário
Branco, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo
dezasseis, relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à
"Aquisição de sacos biodegradáveis para recolha de dejetos de canídeos" - Processo n.°
23/AJ/JFA/2020. Após discussão da proposta a mesma foi votada, tendo sido aprovada
por unanimidade.—————————————————————————————
———ponto cinco -Apresentada a Proposta n.° 200/2020, subscrita pelo Tesoureiro, que
se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo dezassete,
relativa à ratificação da decisão de adjudicação e aprovação da minuta do contrato no
âmbito do procedimento referente à "Empreitada de requalifícação da Rua José Lins do
Rego" - Processo n.° 19/CPR/JFA/2020. Após discussão da proposta a mesma foi votada,
tendo sido aprovada por unanimidade.————————————————————
--——ponto seis - Foi RETIRADA a Proposta n.° 201/2020, subscrita pelo Tesoureiro,
relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à "Empreitada de
requalificação da envolvente do Pavilhão Municipal de Alvalade" - Processo n.°
45/CP/JFA/2020.———————————————————————————
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--——ponto sete - Foi RETIRADA a Proposta n.° 202/2020, subscrita pelo Tesoureiro,
relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à "Empreitada de
requalifícação dos espaços verdes da Rua Paul Haris e espaço expectante da Azinhaga
dos Barros" -Processo n.0 46/CP/JFA/2020.-—————————————————
———Ponto oito - Apresentada a Proposta n.° 203/2020, subscrita pelo Tesoureiro, que
se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo dezoito,
relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à "Requalificação do
espaço público da Rua Silva e Albuquerque" - Processo n.° 47/CP/JFA/2020. Após
discussão da proposta a mesma foi votada, tendo sido aprovada por maioria com três
votos a favor e duas abstenções dos Vogais do PCP, com DECLARAÇÃO 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. Perante uma
proposta desta complexidade, não podemos ter condicionamentos de tempo à nossa
capacidade de analise e intervenção sobre os assuntos que têm impacto directo na vida
dos Fregueses de Alvalade. Existem situações que não nos parece terem sido
consideradas ou justificadas nesta proposta, em particular: A ausência de uma
informação sobre o resultado concreto da discussão pública do projecto, nomeadamente
que sugestões foram feitas e quais foram acolhidas; A apresentação publica do projeto
decorreu em 2018, não foi considerada uma nova apresentação atendendo ao período
que decorreu até o lançamento deste procedimento; Tratando esta intervenção no espaço
publico direcionada para o ordenamento rodoviário, seria importante ter um estudo de
impacto destas alterações nas outras artérias envolventes. A opção de estabelecer este
arruamento como via partilhada para automobilistas e ciclistas, não está acompanhada
ou articulada com aplano de rede de ciclovias ou vias partilhadas, sendo que em ambas
as extremidades, não existe uma continuidade ligação, podendo incorrer em risco para
peões, ciclista e automobilistas. Embora nos pareça importante intervir neste arruamento
e estejamos de acordo com algumas das medidas previstas neste projeto, o mesmo
carecia de uma análise mais detalhada, faltando também abertura para acolher
propostas de alteração. A autonomia e a responsabilidade da acção dos vogais do PCP
neste Executivo, não está apenas confinada aos pelouros e às áreas onde tem
responsabilidades diretas, estendem-se as outras matérias que dizem respeito ao
executivo que decidimos integrar, pelo que não aceitamos que sejam impostas limitações
no que respeita ao exercício das nossas funções. —————————————————
———ponto nove - Apresentada a Proposta n.° 204/2020, subscrita pelo Presidente, que
se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo dezanove,
relativa à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à "Aquisição de
serviços de apoio técnico no âmbito da ação social" - Processo n.° 40/AJ/JFA/2020.-—
———Ponto dez - Apresentada a Proposta n.° 205/2020, subscrita pelo Presidente, que
se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo vinte, relativa
à decisão de contratar no âmbito do procedimento referente à "Aquisição de serviços de
condução para a Freguesia de Alvalade" - Processo n.° 41/AJ/JFA/2020.——-————
———Foram votadas em conjunto as Propostas 204 e 205/2020, tendo sido aprovadas
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por unanimidade.—————————————————————————————
———Ponto onze - Apresentada a Proposta n.° 206/2020, subscrita pelo Presidente, que
se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo vinte e um,
relativa à ratificação da E^F/49/SDS/2020, respeitante ao Fundo Social de Freguesia.
Após discussão da proposta a mesma foi votada, tendo sido aprovada por unanimidade. -
———ponto doze - Apresentada a Proposta n.° 207/2020, subscrita pelo Presidente, que
se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo vinte e dois,
relativa à ratificação da INF/50/SDS/2020, respeitante à cedência do auditório do Centro
Cívico Edmundo Pedro, para a realização da assembleia geral da Associação
Humanidades. Após discussão da proposta a mesma foi votada, tendo sido aprovada por
unanimidade.——————————————————————————————
-.——ponto treze - Apresentadas as Propostas n.°s 208/2020, 209/2020, 210/2020,
211/2020, 212/2020, 213/2020, 214/2020, 215/2020, 216/2020, 217/2020, 218/2020,
219/2020, 220/2020, 221/2020, 222/2020, 223/2020, 224/2020, 225/2020, 226/2020,
227/2020, 228/2020, 229/2020, 230/2020, 231/2020, 232/2020, 233/2020, 234/2020,
235/2020, 236/2020, 237/2020, 238/2020, 239/2020, 240/2020, 241/2020, 242/2020,
243/2020, 244/2020, 245/2020 e 246/2020, subscritas pelo Presidente, que se anexam à
presente ata, dela fazendo parte integrante e descritas como anexos vinte e três a sessenta
e um, relativas à ratificação das INF/33/SDS/2020, INF/35/SDS/2020,
INF/36/SDS/2020,
INF/40/SDS/2020,
INF/44/SDS/2020,
INF/48/SDS/2020,
INF/54/SDS/2020,
INF/58/SDS/2020,
INF/62/SDS/2020,
INF/66/SDS/2020,
INF/70/SDS/2020,

INF/37/SDS/2020,
INF/41/SDS/2020,
INF/45/SDS/2020,
INF/51/SDS/2020,
INF/55/SDS/2020,
INF/59/SDS/2020,
INF/63/SDS/2020,
INF/67/SDS/2020,

INF/71/SDS/2020,

INF/38/SDS/2020,
INF/42/SDS/2020,
INF/46/SDS/2020,
INF/52/SDS/2020,
INF/56/SDS/2020,
INF/60/SDS/2020,
INF/64/SDS/2020,
INF/68/SDS/2020,

INF/72/SDS/2020,

INF/39/SDS/2020,
INF/43/SDS/2020,
INF/47/SDS/2020,
INF/53/SDS/2020,
INF/57/SDS/2020,
INF/61/SDS/2020,
INF/65/SDS/2020,
INF/69/SDS/2020,

INF/73/SDS/2020 e
INF/74/SDS/2020, respeitantes ao Fundo de Emergência Social COVID-19. Após
discussão das propostas as mesmas foram votadas, tendo sido aprovadas por
unanimidade.——————————————————————————————
———Deliberado por unanimidade a urgência da apreciação, discussão e votação da
Proposta n.° 247/2020, subscrita pelo Presidente, que se anexa à presente ata, dela fazendo
parte integrante e descrita como anexo sessenta e dois, relativa à delegação de
competências da Junta de Freguesia de Alvalade no respetivo Presidente. 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 trinta e oito
minutos, tendo sido aprovada a presente ata em minuta.-—————————————
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