
--— SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVALADE,
REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE——
-.„—.—....—-—..—-—— ATA NÚMERO CATORZE ————————————
-.————————————(Mandato 2017-2021)——————————————
—— Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte reuniu, em sistema de
videoconferência e de acordo com a Lei número l-A/2020 de dezanove de março de
2020, a Assembleia de Freguesia de Alvalade, sob a presidência do seu Presidente
efetivo, LUÍS Filipe Nunes Coimbra Nazaré, coadjuvado por Joana Vanessa Henriques
Medeiro, Segunda Secretária. ————————————————————————
—— 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, Ana Luísa Flores de Moura e Regedor e Vítor Jorge
Oliveira Martins. —————————————————————————————
—— Do Partido SociaI-Democrata (PSD): - Catarina Maria Martins Vaz Ferreira e
Silva, António Manuel Pimenta Proa, José Luís Rezende Moreira da Silva e Alexandre
Fernando Martins Reboredo Seara.——————————————————————
—— Do Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP): Francisco Maria
Rosa Fialho Camacho, Abel Manuel de Matos Alves dos Santos, Ana Rita Gagean de
Sousa Guerra Costenla e Helder Fernando Simões dos Santos.———————————
—— 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 Ana Regedor;
—— André Manuel Rabaça Bernardo, que justificou a sua ausência e foi substituído por
Vítor Oliveira Martins;——————————————————————————
—— José Lima Andrade dos Santos Correia, que justificou a sua ausência e foi
substituído por Helder Santos; ———————————————————————
—— Afonso Maria da Silva Moreira, que justificou a sua ausência e foi substituído por
Daniel Carapau. —————————————————————————————
—— As vinte e uma horas e cinco minutos, constatada a existência de quorum, o
Senhor Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião. ——————————
—— Esclareceu que todo o dispositivo tecnológico estava montado, todas as
verificações foram feitas. Poderia surgir algum pequeno percalço mas pedia a
compreensão de todos, dada a pouca experiência que no fundo todos tinham desse
dispositivo.———————————————————————————————
..——.-—.-..—- PERÍODO DE INTERVENCÁO DO PUBLICO ————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia informou que tinha sido disponibilizada uma
janela para que, na impossibilidade presencial, os fregueses pudessem por e-mail
colocar as suas questões à Junta de Freguesia, tendo-se recebido a seguinte questão da
freguesa Beatriz Costa:——————————————————————————
—— "Vivo na Avenida Estados Unidos da América, n°2, porta 6, 3-A. Estamos há cerca
de um ano com um problema gravíssimo que já foi por diversas vezes reportado às
entidades responsáveis, conforme e-mails infra. ————————————————
—— Estamos muito revoltados com esta situação.————————————————
—— A Junta de Freguesia de Alvalade não está a garantir a higienização deste local e
nada tem feito para tirar este casal do jardim da Junta. O perigo para a saúde pública
é evidente. ———————————————————————————————
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—— Agradeço que este tema seja tratado na reunião do dia de hoje e que nos
apresentem uma solução para esta questão. A ausência de resposta aos nossos e-mails
é inadmissível. ——————————————————————————————
—— Cumprimentos. Beatriz Costa. —————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que era uma questão importante e que a
Junta tinha vindo a acompanhar, pelo que gostaria de fazer um pequeno histórico dessa
questão.————————————————————————————————
—— A situação tinha sido sinalizada aos serviços da Junta de Freguesia em maio de
2019, faria um ano dentro de um mês, altura em que começaram as obras na Quinta da
Noiva, nas traseiras das vivendas da Gago Coutinho. Era uma zona de barracas e
oficinas e onde o casal pernoitava desde treze anos antes. No dia 8 de maio foi a
primeira sinalização ao NPISA, bem como ao núcleo de apoio às pessoas sem-abrigo da
CML e aos demais intervernientes nessas questões, a PSP, as equipas de rua e os grupos
de trabalho que a Junta de Freguesia de Alvalade fazia parte. ———————————
—— A data da demolição da barraca o casal recusou-se a sair do espaço onde pernoitava
e depois de algumas incorreções com as forças de segurança, até a propósito de uma
suposta ninhada de gatos que depois se verificou não ser assim, foi indicada uma casa
da Câmara para onde o casal poderia ir habitar. No entanto, o casal recusou essa casa
por não cumprir uma série de requisitos que o casal impunha.———————————
—— A Junta de Freguesia fez as devidas sinalizações e acompanhou o processo desde
então.—————————————————————————————————
—— Depois de feita a demolição do local onde o casal pernoitava passaram a residir nas
arcadas do prédio, em particular na zona fronteira da Fisiogaspar, uma clínica ali
existente, criando grandes problemas de salubridade, de higiene e mesmo de acesso dos
moradores às suas habitações. ————————————————————————
—— No dia 6 de novembro, mais de seis meses depois do início da sinalização desse
caso, a CML com os devidos grupos de acompanhamento e depois de muitos meses
pressionada pela Junta de Freguesia para uma resposta que fosse incisiva e que
resolvesse definitivamente os problemas do casal e dos cidadãos ali habitantes,
conseguira-se que fossem feitas diligências que resultaram na limpeza das coisas do
casal naqueleprédio.———————————————————————————
—— O casal mudou a sua "residência exterior" para a lateral do prédio, condomínio
número dois, continuando a acumular os seus pertences de maneira desorganizada e
criando problemas de salubridade pública. ———————————————————
—— No dia 19 de fevereiro aconteceu uma nova convocatória dos serviços, pressionada
pela Junta de Freguesia de Alvalade mas para os serviços competentes, os da CML com
o grupo de acompanhamento de sem-abrigos que estava na competência do Senhor
Vereador Manuel Grilo. A verdade era que tendo sido feita uma vistoria no dia 4 de
março e tendo sido programada uma limpeza e higienização do espaço à semelhança do
que já tinha acontecido em novembro, a verdade era que também em função da presente
situação isso não tinha acontecido. ——————————————————————
—— A Junta de Freguesia de Alvalade continuava a olhar com preocupação para essa
circunstância e, contrariamente ao que a cidadã Beatriz Costa dizia, a Junta de Freguesia
sempre se demonstrara não apenas interessada na resolução do caso, como tendo
respondido sempre a tempo e a horas às solicitações que lhe foram feitas e tendo em
muitos casos tomado a dianteira e iniciativa de resolução do problema. ———————
—— Era assim que no dia 19 de março, a partir de uma comunicação feita por escrito
pela cidadã Beatriz Costa, a Junta de Freguesia respondeu em tempo devido
telefonicamente, em conversa com a técnica superior da área da ação social, e por e-
mail. As duas únicas comunicações cuja resposta ainda não foi dada tinham sido
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rececionadas nesse próprio dia e no dia anterior, o que, de acordo com os procedimentos
normais, não era expectável que já o tivessem feito. ———————————————
—— Tinham recebido várias preocupações. As questões com as pessoas sem-abrigo
eram muito melindrosas e tinham que ser geridas com muito cuidado, fosse pela
dignidade das pessoas e esse processo era particularmente penoso, fosse porque tinham
envolvido a Embaixada da Bulgária em Lisboa, a Casa dos Animais e as entidades
oficiais para resolver esse problema. Havia um dado muito importante, o Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Norte não se pronunciou pêlos problemas de saúde
mental, o que resolveria o problema automaticamente. O próprio Ministério Público
arquivou uma queixa do condomínio contra o casal. ———————————————
-— Contra a vontade do casal e sem os mecanismos legais e médicos que tornassem
imperativa uma resposta era sempre muito melindroso mexer com os pertences das
pessoas sem ser acusados de outras violações. —————————————————
—— A Junta de Freguesia de Alvalade estava particularmente interessada em resolver
esse caso, que tinha mais de um ano. A competência da Junta de Freguesia de Alvalade
não passava por remover diretamente os pertences ou condicionar as pessoas com outra
resposta. Nas suas competências intervinha, falava diretamente com o condomínio,
muitas reuniões foram acompanhadas pela advogada da Junta para tentar dar uma
resposta jurídica válida ao problema. —————————————————————
-— O seu único compromisso era que continuariam a acompanhar o caso e seriam
dadas todas as respostas que pudessem para a sua resolução, que dentro do quadro legal
garantissem a dignidade dessas pessoas mas também a dignidade dos moradores
poderem habitar nas suas residências com qualidade e higiene. ——————————
-.-.„.——..—..-. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ————————
.--.--.-...-..—.—— DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA  13 —————————
-— Membro Catarina Ferreira e Silva (PSD) disse que se iria abster, visto não ter
estado presente na reunião a que a ata se referia.————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver intervenções,
submeteu à votação a Ata n° 13, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
unanimidade dos Membros presentes na respetiva reunião. ————————————
—— Membro Daniel Carapau (BE) disse que queria referir um ponto que não
constava da ordem de trabalhos e relativo a um assunto que já se arrastava desde 2018,
o Regimento da Assembleia. ————————————————————————
—— Tinha sido constituído um grupo de trabalho, existiam propostas já redigidas por
parte de vários partidos, incluindo o BE. Esse pocesso foi desencadeado e gostava que
ele tivesse um desfecho o quanto antes porque não se justificava estar suspenso tanto
tempo. —————————————————————————————————
—— Perguntou se seria agendado para a próxima Assembleia de Freguesia e, não sendo,
qual arazão.———————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a questão. Esclareceu que estava
previsto e tinha referido na última reunião da Assembleia de Freguesia que esse ponto
tratado já em largos meses seria discutido e votado na reunião seguinte, as várias
propostas de alteração do Regimento. Acontecia que, dadas as circunstâncias
particulares com que se revestia a presente reunião, entendera por bem fazer umas
auscultações e que a melhor solução seria discutir na primeira reunião onde já não
precisassem de estar sentados à frente de um ecrã. ———————————————
—— Se tudo corresse de forma normal seria na próxima reunião. Não estava de forma
nenhuma esquecido, bem pelo contrário. Era uma questão à qual atribuía a maior
importância e que seguramente seria abordada na próxima reunião. A razão era
simplesmente essa. ————————————————————————————
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—— Membro Daniel Carapau (BE) agradeceu, pedindo que isso fosse tido em conta,
na próxima reunião ou não mas gostaria que fosse agendada. ———————————
-— Membro António Proa (PSD) cumprimentou todos, referindo que era um formato
estranho e que não podia ser a normalidade mas que fazia parte do período que se vivia.
—— Cumprimentou o Senhor Presidente da Junta de Freguesia e todos os Membros do
Executivo e funcionários, que tinham contribuído para tomar a vida dos fregueses de
Alvalade menos difícil. Sabia-se pelo menos da informação que era pública por parte da
Junta de Freguesia o esforço desenvolvido e numa altura difícil que todos passavam era
importante sublinhar esse empenlio e esse esforço. Parecia-lhe que todos comungavam
dessereconhecimento.———————————————————————————
—— Tivera oportunidade de dirigir ao Seiihor Presidente, em nome dos eleitos do PSD,
a posição relativamente à realização da Assembleia de Freguesia e queria partilhar essa
posição com os Membros da Assembleia de Freguesia e com quem os ouvia. Iria ler um
texto muito semelhante ao que tivera oportunidade de endereçar no início da semana: —
—— "Os eleitos do PSD na Assembleia de Freguesia de Alvalade receberam com
surpresa a convocatória para a reunião da Assembleia de Freguesia de Alvalade a
realizar no proximo dia 24 de abril a partir das vinte e uma horas, por
videoconferência. ————————————————————————————
—— Embora a Lei n° 1-A de 2020, 19 de março, respeitante às medidas excecionais e
temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo corona vírus e da
doença Covid 19 preveja a possibilidade de reunião dos órgãos deliberativos das
autarquias locais por videoconferência, desde que haja condições técnicas para o
efeito, tal reveste-se de evidente excecionalidade que é confirmada pela possibilidade
expressa das reuniões previstas em abril e maio poderem ser realizadas até ao dia 30
de jimho.————————————————————————————————
—— Aliás, o caráter extraordinário da realização de reuniões pode ser confirmado pela
prática de outras Assembleias de Freguesia da cidade, que não realizaram nem têm
previstas reuniões neste período e até a Assembleia Municipal que até à data realizou
apenas uma reunião,embora tenha a prática normal de ter uma reunião semanal. ———
—— leiais estranhamos o facto, face às circunstâncias excecionais que vivemos e
também as condições excecionais do modo desta reunião, de não ter havido um
contacto prévio com os partidos representados na Assembleia de Freguesia afim de
justificar a necessidade da referida reunião, bem como para verificar antecipadamente
que estivessem reunidas as condições necessárias que só ao longo do dia de hoje foram
testadas para que a mesma pudesse ocorrer. ——————————————————
—— A reunião da Assembleia de Freguesia, a acontecer, devia conter-se nas matérias
estritamente urgentes e inadiáveis, o que não está justificado nem foi demonstrado. ——
—— Não se compreende que face às circunstâncias excecionais que vivemos não esteja
agendado nenhum ponto para a informação e discussões sobre as medidas tomadas e
bem pela Junta de Freguesia no âmbito da prevenção e combate à epidemia, nem que o
ponto relativo à informação escrita nas atuais circunstâncias não aborde esta
informação. ———————————————————————————————
—— Também não se afigura razoável que nestas condições esteja agenciada a
discussão das Contas relativas ao ano 2019 e documentos conexos, quando a Lei prevê
expressamente a possibilidade de adiar esta discussão. —————————————
—— Da análise dos documentos remetidos relativos à ordem de trabalhos verifica-se,
com exceçâo de um ou dois pontos, que não se justifica a apresentação de uma
convocatória tão extensa, com doze pontos, como se de uma reunião em condições
normais se tratasse. Tal afigura-se manifestamente excessivo face às condições em que
a reunião se realiza, não permitem o normal funcionamento da Assembleia de
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Freguesia, ficando prejudicado o legítimo e saudável direito ao exercício da
democracia plena por parte dos representantes eleitos dos fregueses de Alvalade. -——
—— Em conclusão, é opinião dos eleitos do PSD na Assembleia de Freguesia de
Alvalade, tendo em conta as condições extraordinárias que vivemos, que a realização
da reunião da Assembleia de Freguesia de Alvalade neste período e por
videoconferência, a concretizar-se, deveria cingir-se aos assuntos urgentes e
inadiáveis, devendo prever um ponto de discussão expresso para as medidas que têm
sido tomadas por parte da Junta de Freguesia. " ————————————————
-— Continuando, disse que nesse contexto queria propor uma alteração da ordem de
trabalhos para que apenas se mantivessem aqueles pontos que de facto eram urgentes e
úteis, nomeadamente para o trabalho da Junta de Freguesia e benefício dos fregueses,
que fossem decididos e ficando os demais adiados para uma próxima reunião em
condições que todos desejavam ser em condições normais. ————————————
—— Deixava à consideração do Senhor Presidente a alteração da ordem de trabalhos,
sugerindo que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, se estivesse disponível para
tal, pudesse sinalizar quais os pontos que considerava de facto urgentes e inadiáveis,
para que pudessem encurtar uma reunião difícil seguramente para todos. ——————
—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que queria fazer uma pequena
interpelação à Mesa, quase a título sugestivo: —————————————————
—— Sabia que era prática e não se recordava de ter sido suscitado por nenhuma das
bancadas aquando da convocatória e da publicação do edital respeitante à convocatória
das Assembleias de Freguesia qualquer referência ao período de intervenção do público
e até ao próprio PAOD. Eventualmente isso podia ser interpretado como um estrito
entendimento da Lei, mas parecia que nas presentes circunstâncias e que inclusive eram
confrontados com essas vicissitudes, tendo que reunir por plataformas eletrónicas, que
seria especialmente importante no edital da convocatória estar presente a referência ao
PAOD e sobretudo ao período de intervenção do público, porque muito possivelmente
poderiam ter casos de fregueses que se depararam com o edital e não consultaram toda a
informação que se ia adensando durante esses dias. ———————————————
-— A sugestão que o CDS-PP deixava para convocatórias futuras e esperando que não
sob esse formato, seria bom sinal, que passasse a constar na ordem de trabalhos e no
respetivo edital uma referência ao período de intervenção do público e também ao
período de antes da ordem do dia. ——————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta começou por agradecer a mobilização que foi
natural e se consubstanciou na representatividade de todos os partidos de maneira muito
expressiva na presente reunião. Isso respondia desde logo a uma das preocupações
colocadas pelo Membro António Proa, a quem agradecia a interpelação. ——————
—— A excecionalidade dos tempos que se viviam também tomava oportuno fazer-se
intervenções a propósito da legitimidade das reuniões e da maneira como elas deviam
decorrer, mas a verdade era que do ponto de vista das condições informáticas elas
estavam garantidas, com a presença de todos os Membros, com condições muito boas
de participação e também da publicidade da reunião nos fóruns online e em direto para
todos os fregueses. ————————————————————————————
—— Ao pedir ao Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia que marcasse a reunião
era a exemplo do que a Assembleia Municipal já tinha feito com uma reunião e com
uma outra que tinha marcada para a próxima semana. A exemplo do que o Executivo de
Alvalade e de outras Juntas de Freguesia tinham vindo a fazer, continuar a trabalhar
para demonstrar e para mostrar de maneira óbvia e direta que, apesar dos tempos
excecionais que se viviam, havia uma normalidade institucional. —————————
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—— Se os mecanismos legais que permitiam a realização da presente Assembleia de
Freguesia pemiitiriam também em junho, na verdade não sabiam se em junho estariam
reunidas as condições para que pudesse ser feita de outra maneira. —————————
—— Havia um conjunto de propostas que eram apresentadas à Assembleia de Freguesia
e que não sendo em boa verdade absolutamente excecionais e urgentes, influenciavam
de maneira muito direta aquilo que era a vida dos fregueses e das instituições da
Freguesia. ———————————————————————————————
—— A título de exemplo podia referir o último ponto da ordem de trabalhos, relativo a
um protocolo a realizar com o Centro Hospitalar Psiquiátrico. Esse ponto podia ser
adiado para junho, até podia ser adiado para setembro ou novembro, mas a capacidade
de dar um ímpeto de normalidade à Assembleia de Freguesia, que tinha competência, e
aos eleitos para garantir a normalidade democrática. Isso iria garantir que as pessoas a
serem alvo das respostas no âmbito laborai, de integração no mundo do trabalho, que
em vez de serem feitas apenas em junho pudessem ser feitas a breve trecho. Isso era
muito importante para a vida dos fregueses. ——————————————————
—— Assim como dava o exemplo dessa proposta podia dar o exemplo de outras
propostas. Podiam adiar a maior parte delas, mas em vez de terem uma ordem de
trabalhos com doze pontos teriam na reunião de junuho uma ordem de trabalhos com
vinte e quatro pontos ou mais. Não sabiam sequer se poderiam realizá-la em condições
não problemáticas. —————————————————————————————
-— Levava-se à Assembleia um conjunto de documentos, sendo obrigação demonstrar
que tinham capacidade de trabalho para a vida da Freguesia e das suas pessoas, para
continuar a funcionar de maneira plena. Demonstrava-se essa capacidade e era por isso
que pedira ao Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia para marcar a reunião, o
que agradecia. Independentemente de uma posição divergente por parte dos eleitos do
PSD, natural e saudável, ainda assim a participação expressiva dos partidos na reunião.
-— O Senhor Presidente da Assembleia, referindo-se às questões colocadas, disse
que tinha ponderado maduramente a realização da Assembleia de Freguesia nesse
fònnato.—————————————————————————————————
-— Não gostava de videoconferências, gostava do contacto humano e direto, da
presença de pessoas numa Assembleia, num local vivo. Todavia, como foi sublinhado,
sentira haver necessidade e que era importante assegurar-se a normalidade democrática
do funcionamento das instituições. —————————————————————
—— Se era verdade que alguns pontos eventualmente poderiam ser remetidos para a
Assembleia seguinte, outros não. Tinha uma lista de pelo menos cinco pontos muito
importantes para serem decididos. ——————————————————————
—— A sua avaliação era de que valia a pena a realização da presente Assembleia no
pressuposto que se verificou, de que todos estariam presentes e disponíveis para esse
trabalho e esse esforço, porque era um esforço estar a falar para um ecrã e não poderem
desenvolver os argumentos eventualmente com a fluidez, a vivacidade e a sinceridade
que os caracterizava de uma forma geral. ———————————————————
—— Dado o quadro atual, de uma forma geral em todo o País se realizavam assembleias
gerais das mais variadas naturezas, tanto no âmbito público como no âmbito privado
que seguiram o mesmo princípio. Apesar das dificuldades deveria assegurar-se na
medida do possível a normalidade e levar-se por diante essas assembleias e os trabalhos.
—— Parecera-lhe não haver mal de maior se a par de alguns pontos que se revestiam de
uma premência forte, porque iam ao encontro de necessidades dos fregueses e onde
qualquer atraso poderia ter consequências, que pudessem também ser aprovados outros
pontos que simultaneamente garantiriam a fluidez normal que os fregueses e a Freguesia
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esperavam. Se não houvesse tempo para os abordar a todos, pois fariam o necessário,
como era habitual mas esperava bem que isso não acontecesse. ——————————
—— Tinha transmitido essa posição ao Membro António Proa do PSD, com quem tivera
ocasião de falar. Compreendendo os seus argumentos, era essa a posição que acabara
por tomar. Ficava registada em ata a posição do PSD. ——————————————
-— Quanto à questão levantada pelo Membro Francisco Camacho, de facto não era
habitual porque o Regimento regulava os diversos períodos que compunham uma
assembleia geral. O corpo principal da Assembleia de Freguesia era constituído pela
ordem de trabalhos e portanto os pontos anteriores, designadamente o período de
intervenção do público era extremamente importante mas antecedia o da ordem de
trabalhos, assm como o PAOD, não constavam normalmente das convocatórias e dos
editais por essa razão muito singela. —————————————————————
—— Esperava bem que não acontecesse, mas se por acaso tivessem necessidade de
realizar outra Assembleia de Freguesia com esse formato teria o cuidado de introduzir
uma referência na convocatória, provavelmente no edital seria mais adequado, por
forma aos fregueses saberem que esses períodos se realizavam mesmo nesse formato
bizarro de videoconferência. ————————————————————————
—— Membro António Proa (PSD) disse que tinha feito uma sugestão e concluía não
ter sido atendida para poderem alterar a ordem de trabalhos. Não queria que houvesse
dúvidas relativamente ao empenho do PSD em participar na reunião nessas condições.
Aliás, se não fosse assim não estariam todos os eleitos do PSD presentes e a participar,
mas de facto era um esforço a realização da reunião.———————————————
-— Comungava da preocupação do Senhor Presidente em que a democracia
continuasse a funcionar e que os órgãos do poder local continuassem a funcionar.
Quanto a isso estava totalmente de acordo, mas não eram as condições normais
manifestamente, também não eram as condições desejáveis e, do ponto de vista do PSD,
as condições suficientes para poder participar, discutir e esclarecer, conforme era desejo
e obrigação, alguns dos documentos que se revestiam de complexidade suficiente para
tomar particularmente penoso estar a discuti-los nesse formato. ——————————
—— Disse que também gostava da democracia ao vivo e era com esforço que estava a
participar perante uma tela com vários quadrados. ———————————————
-— O PSD considerava que não havia a disponibilidade para poder selecionar aquelas
que eram de facto as propostas fundamentais para a Junta de Freguesia funcionar
plenamente e para que os fregueses pudessem continuar a beneficiar desse trabalho.
Algumas propostas podiam ser adiadas mas, não havendo essa disponibilidade e como
para o PSD a democracia não podia ser telemática, reservavam-se o direito de não
participar em alguns dos pontos que consideravam estarem a ser escusadamente ali
discutidos napresentereunião.————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que com grande tristeza tinha sido aprovado
em reunião de Executivo um voto de pesar pela morte de um trabalhador do serviço de
higiene urbana. Passaria a ler conforme a proposta fora aprovada na reunião do
Executivo.————————————————————————————————
-— Apresentou o seguinte documento. ————————————————————
—————————————— Voto de Pesar ————————————————
"———— Pelo falecimento do trabalhador Carlos Alberto Marques Moreira——————
—— Faleceu no passado dia 27 de fevereiro Carlos Alberto Marques Moreira,
trabalhador desta autarquia, afeto ao Serviço de Higiene Urbana. —————————
—— Carlos Moreira iniciou funções na Câmara Municipal de Lisboa em 12 de julho de
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—— Em março de 2014 integrou o mapa de pessoal desta autarquia, como assistente
operacional do Serviço de Higiene Urbana, tendo contribuído com a sua competência,
dedicação, lealdade e compromisso para a construção e fortalecimento da Freguesia
de Ahalade. ———————————————————————————————
—— Carlos Moreira foi um trabalhador dedicado e disponível, com grande sentido de
responsabilidade e serviu a causa pública, com empenho e compromisso. ——————
—— O Executivo da Freguesia, expressa um Voto de Pesar à família, considerando os
serviços prestados à Freguesia de Alvalade. ——————————————————
—— Lisboa, em 2 de março de 2020 —————————————————————
—— O Presidente - José António Borges———————————————————
—— Continuando, diss que era um voto de pesar que o entristecia. Sabia que era
acompanhado nessa tristeza e pesar pêlos Membros da Assembleia de Freguesia. ———
—— Disse que não sendo possível a reunião ser realizada presencialmente, onde
contariam com a presença dos trabalhadores, particularmente os da higiene urbana a
quem expressava também um voto de condolências. Sabia-se como o serviço de higiene
urbana funcionava com camaradagem, com amizade e como essa morte lhes fora
particularmente penosa e difícil. Portanto, as suas condolências à família e a todos os
trabalhadores, que eram amigos, e também o Executivo tinha muita honra de trabalhar
com todos.————————————————————————————————
—— Tinha também um louvor para apresentar, de todos os Membros do Executivo da
Junta de Freguesia aos trabalhadores. —————————————————————
—— Apresentou o seguinte documento: ————————————————————
—————————————— Voto de Louvor———————————————
"—— O atual surto epidémico tem de ser enfrentado, prevenido e combatido com
determinação, mobilizando os meios e os recursos indispensáveis à defesa da saúde e
da vida, nomeadamente os equipamentos de proteção individual, mas também uma
adequada organização do trabalho, constituindo grupos de trabalho rotativos. ————
—— Neste processo, a Junta de Freguesia, de Alvalade tem particulares
responsabilidades perante a cidade e perante todos aqueles que aqui vivem e
trabcdham.-———————————————————————————————
—— Sendo imprescindíveis os trabalhadores da Freguesia asseguram, num contexto de
extraordinária exigência profissional e familiar, tarefas fundamentais à manutenção da
vida coletiva.———————————————————————————————
—— Assim, neste momento de grande incerteza, de novas exigências e preocupações, a
Junta de Freguesia de Alvalade, reunida a 06 de abril de 2020, delibera louvar os
trabalhadores da Freguesia de Alvalade que, diariamente, com o seu trabalho,
contribuem para que a Freguesia continue a preservar as condições de manutenção da
vida coktiva tal como todos as conhecemos e que, no atual momento, se revestem de
uma importância ainda maior. ————————————————————————
—— Esclareceu que esse voto de louvor tinha sido já publicado em Diário da República,
de acordo com todos os procedimentos legais. —————————————————
-— Referiu que os votos seriam apenas para ser lidos e não votados. Era apenas uma
comunicação à Assembleia de Freguesia. Tinha a ideia que já fizeram leituras de
louvores no passado, votos de pesar não estava seguro, que não foram votados. ————
-— Membro António Proa (PSD) disse que se pretendiam que fosse a Assembleia de
Freguesia a manifestar o seu pesar pela morte, então essa proposta tinha que ser votada.
Se era uma comunicação da Junta de Freguesia relativamente a essa infeliz morte, então
não teria que ser votado, mas os votos de pesar normalmente eram votados. Já no louvor
tinha dúvidas, até porque já tinha sido publicado e quem tinha competência para o fazer
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era a Junta de Freguesia. Os votos de pesar em regra podiam e deviam ser votados na
Assembleia de Freguesia. —————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que um voto da Assembleia de Freguesia
dava valor ao voto de pesar e seria sempre de reforçar a preocupação. ————————
-— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que da parte do CDS-PP partilhava
um pouco o entendimento expressado pelo PSD. Se entendessem que havia uma partilha
de informação no sentido do Executivo ter deliberado a respeito de um voto de pesar e
um voto de louvor a Assembleia de Freguesia ficava informada e era natural não haver
votação, mas se era intuito do Executivo submeter à Assembleia de Freguesia a
deliberação desses dois votos o CDS iria subscrever, partilhando do sentimento de pesar
ao antigo trabalhador da Junta de Freguesia de Alvalade, como do voto de louvor. ——
-— Era importante isso ficar claro, se seria uma partilha de informação ou um
propósito de submeter à votação para reforçar os documentos. ——————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) começou por dizer que o PCP se associava
ao voto de pesar e parecia-lhe que em relação ao voto de louvor aos trabalhadores, que
teriam sido até os Membros do PCP no Executivo a propor, daria mais força e seria um
reconhecimento mais vasto se a própria Assembleia de Freguesia se associasse a esse
louvor aos trabalhadores da Junta de Freguesia de Alvalade que tão bem tinham
desempenhado o seu trabalho nesses dias difíceis.————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta referiu que o voto de pesar dizia "... o mesmo seja
lido na próxima sessão da Assembleia de Freguesia" e o mesmo com o louvor. Era
apenas para conhecimento da Assenableia de Freguesia.—————————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia disse que era uma forma pouco habitual.
Estavam habituados a apreciar e votar votos de pesar e outros documentos, mas ficava
registada a informação do Senhor Presidente da Junta de Freguesia. ————————
-— Gostava de poder associar a Assembleia de Freguesia e que isso pudesse ficar
registado em ata, que também a Assembleia de Freguesia se associava a esses votos,
exprimindo autonomamente a sua posição em relação aos votos. ——————————
-— Membro Abel Santos (CDS-PP) disse que o CDS também iria apresentar um voto
de pesar e, no seguimento do que todos disseram, seria de bom tom votarem também o
voto de pesar pela morte do trabalhador, até por uma questão de não estarem a
discriminar. Certamente que todos se associavam a essa partida dolorosa e seria de todo
adequado que a Assembleia votasse também esse voto de pesar.——————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que de alguma forma interpretava o
sentimento dos Membros da Assembleia de Freguesia se votassem a solidariedade no
que dizia respeito ao voto de pesar e ao louvor aos trabalhadores da Junta de Freguesia.
Associando-se mas exprimindo de forma autónoma enquanto voto da Assembleia de
Freguesia. Se ninguém se opusesse poderiam passar à ata essa posição. ———————
—— Membro Daniel Carapau (BE) disse que concordava com o Senhor Presidente. O
BE também se associava ao voto de pesar e ao voto de louvor aos trabalhadores, que era
importante e especialmente nessa altura particular. ————————————————
-— Fazia sentido a Assembleia reforçar na sua totalidade os dois votos de iniciativa do
Executivo.————————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções e
que ninguém se opunha à votação, submeteu à votação o Voto de Pesar "Pelo
falecimento do trabalhador Carlos Alberto Marques Moreira", apresentado pelo
Executivo, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade. ——————
-— Submeteu à votação o Voto de Louvor aos trabalhadores da Junta de
Freguesia, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade.——————
—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) apresentou o seguinte documento. ——
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——————————————— Recomendação———————————————
"—— Medidas de prevenção e minimização de risco de transmissão de Covid-19———
-— Nos termos do art. 8. ° do Decreto do Conselho de Ministros n. ° 2-A/2020, de 20 de
Março, que procede à execução da declaração do estado de emergência, "são
suspensas as atividades de comércio a retalho, com exceção daquelas que
disponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais na
presente conjuntura (...)". Entre as actividades de comércio a retalho excecionadas
encontram-se minimercados, supermercados, hipermercados, frutarias, talhos,
peixarias, padarias, papelarias, tabacarias e drogarias, que mantêm, em particular nas
zonas habitacionais, uma afluência significativa de clientes ao longo do dia. —————
—— Sem prejuízo da limitação ao número de passageiros em vigor, também os
transportes públicos continuam em funcionamento, o que implica a circulação e o
cruzamento de pessoas em diferentes espaços, ao longo do dia. ———————————
—— Estão ainda em funcionamento equipamentos públicos cuja utilização implica
contacto físico e que podem constituir focos de contágio, como é o caso dos bebedouros
públicos. —————————————————————————————————
—— Neste momento, é fundamental reforçar todas as estratégias de prevenção e
combate ao vírus Covid-19, minimizando tanto quanto possível os riscos de exposição e
contágio e garantindo que a venda de bens e a prestação de serviços essenciais é feita
em condições de higiene e segurança reforçadas. —————————————————
—— Com o encerramento dos estabelecimentos de restauração e bebidas, os motoristas
de táxi e TVDE deixaram de ter onde fazer as suas necessidades fisiológicas. Sem
alternativa, muitos deles acabam por fazê-las no espaço público, com as necessárias
consequências ao nível da limpeza das ruas e da saúde pública.——————————
—— Adicionalmente, tratando-se de uma questão de saúde pública com um risco
elevado de contaminação e na incerteza de quando é que a vacina estará disponível,
importa continuar a encetar todos os esforços no combate ao vírus e à sua propagação.
Deste modo é essencial continuar a sensibilizar os cidadãos da importância do uso da
máscara assegurando não só a segurança de todos como também a sua própria
protecção. ———————————————————————————————
—— Actualmente, a utilização não é obrigatória. Contudo, é inegável a sua
importância e, por conseguinte, o aconselhamento da utilização da mesma sobretudo
nas pessoas de risco. Desde que o Governo decretou o estado de emergência assistiu-se
a uma corrida arrebatada, nos respectivos locais de venda, de compra de máscaras e
de gel desinfectante. Para além do material se ter esgotado rapidamente, importa
referir que, à medida que foi aparecendo no mercado, os preços tornaram-se
exorbitantes e, por conseguinte, inacessíveis à maior parte das pessoas.———————
—— Assim, o Grupo do CDS-PP presente na Assembleia de Freguesia de Alvalade
recomenda à Junta de Freguesia de Alvalade que: ————————————————
—— l. Instalar dispensadores de desinfetante em locais estratégicos da freguesia,
designadamente nos locais de maior concentração de pessoas; ——————————
—— 2. Colocar informação junto dos bebedouros públicos da cidade de Lisboa relativa
às condições de utilização e à importância de manter regras de higiene no presente
contexto;————————————————————————————————
—— 3. Recomendar a todos os estabelecimentos comerciais de venda de bens e
prestação de serviços essenciais (designadamente minimercados, supermercados,
hipermercados, frutarias, talhos, peixarias, padarias, papelarias, tabacarias e
drogarias) que criem condições para a desinfecção ou lavagem das mãos junto às
respetivas entradas e saídas; ————————————————————————
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—— 4. Avaliar a possibilidade de distribuição de máscaras à população, priorizando a
avaliação das necessidades do comércio local a este respeito e criando um projecto de
disponibilização de máscaras faciais, colocando no correio, por forma a que possam
chegar mais facilmente a todos os fregueses; —————————————————
—— 5. Reactivar casas de banho e balneários públicos ou instalar casas de banhos
portáteis junto as principais praças de táxis da cidade, para utilização dos motoristas
de táxi e TVDE. Na eventualidade de não existirem sanitários públicos nas
proximidades destes locais, procurar a obtenção de acordos com entidades privadas
para a cedências dos sanitários que possam dispor desse acesso, dando a conhecer esta
mesma informação aos motoristas. ——————————————————————
-„„ Lisboa, 24 de Abril de 2020 ——————————————————————
--— Os eleitos do CDS-PP —————————————————————————
—— Membro Helder Santos (CDS-PP) apresentou o seguinte documento: -————
—————————————— Recomendação ————————————————
"—— Medidas de apoio aos idosos: disponibilização de equipamentos e criação da
Linha de Apoio ao Idoso ——————————————————————————
—— O mundo enfrenta uma crise sem precedentes. A pandemia Covid-19 afectou
Portugal e o país encontra-se em estado de emergência obrigando-nos a tomar medidas
excepcionais e a ficar confinados em casa. ——————————————————
—— Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa e Lisboa é uma das cidades
mais envelhecidas do país com um quarto da população idosa. Dos cerca de 132 mil
idosos que moram em Lisboa, 85 mil vivem sós ou acompanhadas por pessoas da
mesma idade. Alvalade encontra-se numa das cinco freguesias com maior percentagem
de população com 65 ou mais anos (29% da população, segundo os ciados presentes no
estudo Rede Social de Lisboa 2016). —————————————————————
—— As medidas extraordinárias - adoptadas quer pelo Governo quer pelo Município -
e o isolamento social a que ficámos condenados privaram muitas pessoas dos apoios,
das ajudas e da rede com que contavam habitualmente, tornando evidente, quer pela
sua vulnerabilidade à doença, quer pela situação carenciada em que muitos vivem, que
os idosos são o segmento da população mais ameaçada e, por conseguinte, a mais
preocupante. ——————————————————————————————
—— Nos últimos dias temos assistido, com inquietação, à situação trágica que se vive
nos lares de idosos e, subsequentemente, ao aumento exponencial de casos confirmados
de idosos contaminados em lares (e, infelizmente, de óbitos). ———————————
—— Preocupados com a situação dramática que se vive em muitos lares do país e
convictos de que a prevenção é a arma mais eficiente que temos, propomos que a Junta
de Freguesia de Alvalade seja proactiva no desenvolvimento de soluções de mitigação
de riscos, nomeadamente: —————————————————————————
—— alojamento/acolhimento temporário, juntamente com unidades hoteleiras e demais
instituições com logística adequada, por forma a que os lares possam respeitar as
medidas de segurança, garantindo o distanciamento social necessário dos seus utentes,
e adoptar detidamente os procedimentos, sugeridos pela DGS e pelo Governo, para
lidar com o covid-19 e evitar a sua propagação. ————————————————
—— Cuidar de quem cuidou de nós não é apenas uma obrigação, faz parte da nossa
identidade. Propomos a criação de uma linha de Apoio ao Idoso, em estreita
cooperação com a Câmara Municipal de Lisboa. ————————————————
—— Para além deste contacto bilateral, importantes agentes do terceiro sector, como a
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Associações e IPSS com intervenção no
território de Alvalade, devem ser envolvidos neste processo, deforma a que se crie um
serviço de atendimento e informação que preste esclarecimentos sobre os novos
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serviços disponíveis, apoios excepcionais, entregas ao domicílio, etc... As soluções já
construídas e outras que surgirão são de saudar, contudo, só serão plenamente eficazes
se forem do conhecimento público. ——————————————————————
—— Alvalade tem de ser exemplar e a Junta de Freguesia de Alvalade tem o dever
acrescido de proteger e salvaguardar os seus idosos. E preciso agir rapidamente,
consolidar os apoios existentes e criar respostas mais rápidas para que ninguém seja
deixado para trás e para que Alvalade possa efectivamente ser uma freguesia para
todas as idades.——————————————————————————————
-— Assim, o Grupo do CDS-PP presente na Assembleia de Freguesia de Alvalade
recomenda à Junta de Freguesia de Alvalade que, em cooperação com a Câmara
Municipal de Lisboa: ———————————————————————————
—— l- Prossiga a identificação, o mais rapidamente possível, juntamente com as
unidades hoteleiras e com as instituições, espaços e equipamentos, presentes em
Alvalade, que se adeqúem às necessidades prementes de todos os lares e instituições
para que seja possível garantir que as medidas de prevenção e de segurança sejam
devidamente respeitadas; ——————————————————————————
—— 2- Prossiga a coordenação e implementação da conversão de Hotéis e demais
instituições em centros de acolhimento provisório por forma a aliviar a "pressão" dos
Lares; —————————————————————————————————
—— 3- Reforce uma linha de Apoio ao Idoso, em parceria com a Câmara Municipal de
Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e os voluntários da Rede Social, que
permita identificar as necessidades, prestar informações essenciais e encaminhar para
os programas de apoio social da Câmara Municipal de Lisboa e/ou Rede Social de
Lisboa. —————————————————————————————————
—— 4- Criar os mecanismos necessários para que, no âmbito dos critérios de saúde
pública, se apoie a aceleração dos testes a idosos e cuidadores, por forma a evitar que
o vírus se propague. ————————————————————————————
—„ Lisboa, 24 de Abril de 2020 ——————————————————————
—„ Os eleitos do CDS-PP —————————————————————————
-— Membro Diogo Carvalheda (PS) disse que o gmpo do PS iria abster-se
relativamente aos documentos apresentados pelo CDS. Podia antever o requerimento
que ia ser apresentado a seguir e que pelas mesmas razões também o sentido de voto
seria abstenção. —————————————————————————————
—— Grande parte das medidas elencadas ou já estavam em implemantação pela própria
Junta de Freguesia ou eram totalmente fora das competências legais, sendo competência
legal algumas delas do Ministério da Saúde, da própria DGS e até da Proteção Civil da
CML. Aliás, algumas delas estavam completamente fora das capacidades técnicas da
Junta de Freguesia.————————————————————————————
-— Entendiam não fazer sentido estar a votar a favor dessas recomendações mas
entendiam a importância das mesmas e por essa razão o grupo do PS iria abster-se.——
—— Membra Aquino de Noronha (CDU) disse que, apesar da pertinência de algumas
recomendações feitas pelo CDS, parecia que algumas delas estavam fora do âmbito, das
capacidades e das obrigações da Junta de Freguesia. Aliás, tinha sido referido que
nalgumas situações ligadas ao Covid 19 a Junta até tinha atuado muito bem. —————
-— Devido a essa razão, de nem todas as recomendações serem da competência da
Junta, os eleitos do PCP iriam abster-se nas duas recomendações. —————————
-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que queria reafirmar o facto de
muitas dessas medidas já terem sido aprovadas pela Câmara e que a CML estaria ou era
suposto estar a articular com as Juntas de Freguesia para implementarem essas medidas
no seu território. —————————————————————————————

/
^
n'

12



-— Portanto, era de todo pertinente essas medidas serem implementadas, uma vez que
foram aprovadas tinham que ser implementadas nas Juntas de Freguesia e em
articulação com as Juntas. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia sabia isso
perfeitamente.——————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que era importante ao fim de mais de um
mês do alerta nacional em torno dessa problemática do vírus mas que não chegassem ao
dia 24... com todo o respeito relativamente à oportunidade das propostas do CDS e que
nalguns dos seus particulares acompanhava.——————————————————
—— A Membro Ana Rita Costénia tinha ocupado as funções de Vereadora pelo CDS
nalgumas das reuniões de Câmara e na Assembleia Municipal e sabia com certeza que
as Juntas de Freguesia, nos seus quadros de autonomia, não precisavam que a Câmara
Municipal articulasse com a Junta de Freguesia coisas que eram da sua competência e
autonomia fazer.—————————————————————————————
—— Ao fim de um mês e meio de Covid tinham no terreno, como iria demonstrar no
período da informação escrita do Presidente, um conjunto de medidas alargadíssimas. -
-— Os documentos que o CDS apresentava ali eram iguais aos documentos que levou à
Assembleia Municipal, o que queria dizer que em parte não tiveram o cuidado de
adaptar os documentos à instituição que se dirigiam, nesse caso à Assembleia de
Freguesia. ————————————————————————————————
-— Isso também significava que estavam a discutir muitas competências que não
podiam passar pela Junta de Freguesia e que nalguns casos até tinha dúvidas que
devessem ser aplicadas mesmo sendo aprovadas. ————————————————
-— Dito isso, não se opmAa a que os documentos fossem aprovados porque ficaria
sempre ao critério do Executivo da Junta de Freguesia, fazendo uma análise jurídica e e
oportunidade política daquilo que ainda não estava implementado. O grosso das
propostas foram implementadas e estavam no terreno de Alvalade, como teria
oportunidade de demonstrar aquando da informação escrita do Presidente. —————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Recomendação "Medidas de prevenção e minimização de
risco de transmissão de Covid-19", apresentada pelo CDS-PP, tendo a Assembleia
deliberado aprovar, por maioria, com 4 votos a favor (CDS-PP) e 15 abstenções (PS,
PSD, CDU e BE). ————————————————————————————
—— Submeteu à votação a Recomendação "Medidas de apoio aos idosos:
disponibilização de equipamentos e criação da Linha de Apoio ao Idoso",
apresentada pelo CDS-PP, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por maioria, com 4
votos a favor (CDS-PP) e 15 abstenções (PS, PSD, CDU e BE).——————————
—— Membro Abel Santos (CDS-PP) disse que um requerimento tinha a ver com a
questão dos idosos na Freguesia de Alvalade, que tinha uma população idosa muito
elevada. Havia lares e casas de repouso na Freguesia em número significativo e o
requerimento era muito importante, dada a complexidade da doença nessas idades mais
avançadas. Tendo em conta as palavras do Senhor Presidente da Junta até já
provavelmente o estariam a fazer e seria muito fácil ter essa informação, muito
importante para a gestão corrente da pandemia e para o pós pandemia. ———————
—— Apresentou o seguinte documento: ————————————————————
——————————————Requerimento ———————————————
".——...........-..-—....Requerimento n° 004/CDSPP/2020 ———————————
—— Assunto: Pela disponibilização de informação detalhada sobre a situação dos lares
e outras estruturas residenciais para pessoas idosas da freguesia de Alvalade, no
âmbito das medidas de prevenção e combate à pandemia Covid-19 em execução ———
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—— O impacto da Covid-19 é maior em pessoas com mais de 65 anos e com
comorbilidades, nomeadamente doenças cardiovasculares, patologias respiratórias
crónicas ou diabetes. Por este motivo, e considerando que a coabitação favorece o
contágio, os utentes de lares e outras estruturas residenciais para pessoas idosas
encontram-se numa situação de risco acrescido. ————————————————
—— Em 30.03.2020, o Governo iniciou uma grande operação de testagem preventiva
de Covid-19 em lares e outras estruturas residenciais para pessoas idosas. A operação
é articulada entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o
Ministério da Ciência, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa e o Instituto de
Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. ————————————————
—— Tendo por base uma análise de risco em função dos concelhos onde há mais lares
e onde há mais lares com maior número de utentes, a operação de testagem teve início
nos concelhos de Lisboa, Aveiro, Évora e Guarda. ———————————————
—— Neste âmbito, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
anunciou ainda a constituição de um grupo de acompanhamento permanente da
situação dos lares, que inclui a Cruz Vermelha Portuguesa, a União das Misericórdias
Portuguesas, a Caritas, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a
Direção-Geral da Saúde e a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. ——
—— Em 07.04.2020, o Secretário de Estado da Saúde informou que a operação de
testagem vai incluir também lares ilegais, a partir de uma lista fornecida pela
Segurança Social. ————————————————————————————
—— Em 21.04.2020, o Secretário de Estado da Saúde informou que há, em todo o país,
cerca de 300 estruturas residenciais para pessoas idosas (12% do universo total) com
casos de utentes e funcionários infetados com Covid-19. —————————————
—— Segundo a Carta Social, a freguesia de Alvalade tem 13 estruturas residenciais
para pessoas idosas em situação legal, onde vivem 462 utentes. ——————————
—— Neste momento, com vista a coordenar a sua atuação e a avaliar a necessidade de
tomar medidas adicionais, é fundamental que a Junta de Freguesia de Alvalade
disponha de informação actualizada sobre a situação dos lares e outras estruturas
residenciais para pessoas idosas localizados na freguesia, em três áreas: testes
realizados e por realizar, casos confirmados e óbitos. ——————————————
—— Note-se que, no presente contexto, se manifesta enquanto oportuna a solicitação,
numa lógica de cooperação e obtenção de informação, a obtenção de dados junto do
Ministério da Saúde e à Direcção-Geral da Saúde ———————————————
—— Nesse sentido, os eleitos do CDS-PP vêm por este meio requerer a V. Exa. que
digne diligenciar, junto da Junta da Freguesia, os seguintes esclarecimentos e dados de
forma urgente:-—————————————————————————————
—— l. Identificação das estruturas residenciais para pessoas idosas localizadas na
freguesia de Alvalade, incluindo as que estão em situação ilegal, cujos utentes e
funcionários já foram testados no âmbito da operação de testagem preventiva em curso
desde 30.03.2020; ————————————————————————————
—— 2. Identificação das estruturas residenciais para pessoas idosas localizadas na
freguesia de Alvalade, incluindo as que estão em situação ilegal, cujos utentes e
funcionários ainda não foram testados no âmbito da operação de testagem preventiva
em curso desde 30.03.2020 e indicação das datas em que prevê que irá ocorrer essa
testagem; —————————————————————————————————
—— 3. Identificação das estruturas residenciais para pessoas idosas localizadas na
freguesia de Alvalade, incluindo as que estão em situação ilegal, com casos
confirmados de Covid-19 e indicação do número de casos confirmados em cada uma. —
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—— 4. Número de testes realizados a utentes e funcionários de estruturas residenciais
para pessoas idosas localizadas na freguesia de Alvalade, incluindo as que estão em
situação ilegal, tanto no âmbito da operação de testagem preventiva em curso desde
30.03.2020, como no âmbito dos procedimentos do SNS de testagem de casos suspeitos;
—— 5. Número de óbitos por Covid-19 de utentes e funcionários de estruturas
residenciais para pessoas idosas localizadas na freguesia de Alvalade, incluindo as que
estão em situação ilegal, quer os óbitos tenham ocorrido na própria estrutura
residencial, quer tenham ocorrido em estabelecimento de saúde. ——————————
-— Lisboa, 23 de Abril de 2020 ——————————————————————
-— Os eleitos do CDS-PP ————————————————————————— ':
—— Continuando, disse que isso era fundamental fazer-se. Estaria dentro do hábito da
Junta de Freguesia, até pelas relações que tiiiha com a Câmara e com a própria DGS.
Parecia-lhe que seria fácil para a Junta de Freguesia ter esses dados, que eram
fundamentais para a própria intervenção da Junta e para a sua colaboração com as
entidades correspondentes. —————————————————————————
-— Membro Daniel Carapau (BE) disse que o BE iria votar contra porque entendia
não ser competência da Junta de Freguesia recolher os dados, especialmente sobre o
número de óbitos. Era a Direção-Geral de Saúde e portanto não iria acompanhar a
recomendação, apesar de perceber a intenção que estava por trás, mas a quem cabia
publicar os dados atualizados com transparência era primeiro a DGS. ————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação o Requerimento n° 004/CDSPP/2020, apresentado pelo CDS-PP,
tendo a Assembleia deliberado aprovar, por maioria, com 8 votos a favor (PSD e
CDS-PP), 3 votos contra (PCP e BE) e 8 abstenções (PS). ————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) apresentou o seguinte documento:———
—————.-————————— Voto de Pesar ————————————————
—————————————— por Maria de Sousa——————————————
—— Maria Angela Brito de Sousa nasceu em Lisboa, em 1939. Depois de se licenciar
em Medicina em 1963, pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, na
Freguesia de Alvalade (à data na freguesia do Campo Grande), iniciou a sua carreira
em investigação científica. Entre 1964 e 1966, esteve nos Laboratórios de Biologia
Experimental em Mill Hill, em Londres, como bolseira da Fundação Calouste
Gulbenkian. E foi na capital britânica que fez a sua primeira grande descoberta,
publicada na revista Nature. ————————————————————————
—— Em 1967, trabalhou na Universidade de Glasgow (Escócia), onde se doutorou em
imunologia em 1972, tendo aí permanecido até 1975. Daí seguiu para os Estados
Unidos - colaborando no Instituto Sloan Kettering, na investigação do cancro, na
Faculdade de Medicina de Cornell e na Faculdade de Medicina de Harvard. —————
—— Em 1984, regressou a Portugal, como professora no Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar até à suajubilação em 2009 e como investigadora o Instituto
de Biologia Molecular e Celular, actual Instituto de Investigação e Inovação em Saúde.
—— Autora de várias descobertas científicas, nomeadamente as que tratam da
circulação de linfócitos e a relação destes com o ferro granjearam-lhe reconhecimento
internacional e são apontadas como factos, a maior distinção que um cientista pode
obter. —————————————————————————————————
—— Maria de Sousa foi muito além do que era suposto para uma mulher da sua época.
Enquanto mulher e cientista, foi inconformista e travou batalhas contra o imobilismo e
a falta de abertura à sociedade da academia, e da articulação entre os centros de
investigação, hospitais e academia. Deve-se também a ela a avaliação científica
externa e independente dos centros de investigação portugueses que coordenou o
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processo a convite de Mariano Gago. Foi somente um dos muitos contributos a que a
comunidade científica fica devedora a esta dupla. ————————————————
—— E de assinalar que Maria de Sousa foi fundadora do GABBA (Programa Graduado
em Areas da Biologia Básica e Aplicada), em 1996, que concebeu o primeiro programa
doutoral de uma universidade portuguesa em biologia básica e aplicada e que permitiu
o doutoramento de centenas de investigadores. —————————————————
—— Detentora de inúmeros prémios, destacam-se o Grande Prémio Bial de Medicina
em 1995, o Prémio Estímulo à Excelência em 2004 e a Medalha de Ouro de Mérito
Científico em 2009, atribuídos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, assim como o Prémio Universidade de Coimbra 2011 e o Prémio
Universidade de Lisboa 2017. ————————————————————————
—— A República Portuguesa distinguiu-a com o grau de grande-oficial da Ordem
Infante D. Henrique (1995, Mário Soares); com o grau de grande-oficial da Ordem
Militar de Sant'Iago da Espada (2012, Aníbal Cavaco Silva); com a grã-cruz da Ordem
Militar de Sant'Iago da Espada, insígnia destinada a distinguir o mérito literário,
científico e artístico (2016, Marcelo Rebelo de Sousa).——————————————
—— A par de ser uma cientista as artes nunca lhe foram alheias, revelando um
profundo interesse e conhecimento pela música e pela literatura. Em 2014 publicou o
livro Meu dito meu escrito (Gradiva) e escrevia poesia em inglês. —————————
—— Ainda em vida doou o seu vasto e importante acervo científico, constituído por
mais de 60.000 documentos à CM de Cascais que conjuntamente com outros espólios
constituirão um centro de investigação dedicado às relações entre Ciência, Cultura e
Arte. ——————————————————————————————————
—— A ironia do destino levou que a imunologista tombasse, vítima da Covid-19, em
plena pandemia, a 14 de Abril de 2020. ————————————————————
—— Pelo saber, talento, inovação e coragem Maria de Sousa ganhou o respeito e o
reconhecimento dos seus pares na ciência e merece ser (re)conhecida pêlos
portugueses por tudo o que deu ao seu país e ao mundo, pelo que o Grupo do CDS-PP
presente na Assembleia de Freguesia de Alvalade propõe a esta Assembleia, reunida a
24 de Abril de 2020, que: —————————————————————————
—— Preste homenagem a Maria de Sousa, fazendo um minuto de silêncio em sua
memória e endereçando, à família e amigos, as mais sentidas condolências. —————
-— Lisboa, 23 de Abril de 2020 ——————————————————————
„— Os eleitos do CDS-PP —————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação o Voto de Pesar "Por Maria de Sousa", apresentado pelo CDS-
PP, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade. ——————————
—— (Neste momento a Assembleia procedeu a um minuto de silêncio) ———————
-— Membro Daniel Carapau (BE) disse que havia uma moção do BE. ——————
—— O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu que sabia da moção do BE mas
ela tinha entrado fora de prazo. Pessoalmente só tivera conhecimento ao encerrar o seu
processo de análise das peças, à hora designada. —————————————————
—— Tendo entrado fora de prazo, aquilo que podia sugerir e uma vez que a matéria era
a mesma da moção apresentada pelo PCP, que se pudesse associar de alguma forma ou
subscrever a moção apresentada pelo PCP sobre a mesma matéria.—————————
—— Membro Daniel Carapau (BE) disse que pensava ser a prática aceitar desde que
fosse no dia anterior a Assembleia.——————————————————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu que era até às 21 horas e entrou
às 21 horas e 10 minutos. Lamentava, mas já tinha fechado as operações às 21 horas. —
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—— Se o PCP estivesse de acordo, sugeria que o BE se associasse ou subscrevesse a
moção do PCP sobre amesmamatéria.————————————————————
-— Membro Aquino de Noronha (CDU) referiu que o PCP não se opunha a que o
BE se associasse.—————————————————————————————
—— Membro Daniel Carapau (BE) disse que com certeza se associaria. O BE gostava
que fosse votada a sua moção, mas isso ficava ao critério dos restantes Membros da
Assembleia e em primeiro lugar à Mesa. ———————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que não era uma questão de critério.
Tinha sido exatamente como estava a descrever. A operação de entrada de
documentação fechou às 21 horas e só nessa manhã teve conhecimento que a moção
tinha entrado às 21 horas e 10 minutos.————————————————————
—— Não seria a primeira vez que se votavam moções sobre o mesmo tema mas nesse
caso não era possível. ———————————————————————————
-— Membro Abel Santos (CDS-PP) disse que o Senhor Presidente poderia permitir,
não pondo a votação, que o Membro do BE pudesse ler a sua proposta. ———————
—— O Senhor Presidente da Assembleia referiu que se a moção não podia entrar por
razões de ordem administrativa, não fazia sentido ser lida. Independentemente do
Membra do BE poder entregar em mão aos Membros da Assembleia o texto, mas lida
formalmente não. ————————————————————————————
—— Tinha o maior prazer que ele fosse votada mas não era possível, não deu entrada
formalmente à hora que devia. ———————————————————————
—— Membro António Proa (PSD) disse que o Senhor Presidente tinha sugerido a
entrega em mão mas em mão não poderia ser, obviamente que era por outros meios ou
então em breve. —————————————————————————————
—— Não podia deixar de fazer essa referência, para aligeirar. ———————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que o Membro António Proa tinha toda
a razão. Por vezes esquecia-se que não estava numa Assembleia ao vivo. ——————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) apresentou o seguinte documento: ————
——————————————— Saudação ————————————————
"—— Comemora-se amanhã o 46° aniversário da Revolução do 25 de Abril. —————
—— Comemorar Abril este ano tem um significado especial.———————————
—— São tempos em que Portugal e o mundo enfrentam uma pandemia que afecta a
saúde e as condições de vida de todos, principalmente dos mais desfavorecidos. ———
—— E em tempos como estes em que vivemos que se reforça e releva a importância das
conquistas de Abril, do papel dos serviços públicos, em especial do SNS, e do Poder
Local Democrático no combate ao Covid-19 e na defesa dos direitos dos trabalhadores
e das populações. —————————————————————————————
—— São tempos em que em Portugal e em vários países do mundo as forças da
extrema-direita e fascizantes põem em perigo a Liberdade, a principal conquista do 25
de Abril. —————————————————————————————————
—— Comemorar Abril é comemorar o derrube do regime fascista e a conquista da
Liberdade.———————————————————————————————
—— Comemorar Abril é comemorar a conquista dos direitos dos trabalhadores. ———
—— Comemorar Abril é comemorar a conquista dos direitos sociais, o direito à saúde,
o direito à educação. ————————————————————————————
—— Comemorar Abril é comemorar o fim da guerra colonial e o surgimento de novos
países independentes de língua oficial portuguesa.———————————————
—— Comemorar Abril é também lutar, lutar pela preservação da Democracia e da
Liberdade, lutar pela defesa da Constituição da República Portuguesa e dos direitos
nela consagrados.————————————————————————————
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—— A Assembleia de Freguesia de Alvalade reunida em 24 de Abril de 2020 saúda:——
—— Todos aqueles que no Serviço Nacional de Saúde trabalham com grande sacrifício
e abnegação no combate contra o Covid-19. ——————————————————
—— Todos os que lutaram para libertar Portugal da ditadura, da opressão e do
colonialismo.———————————————————————————————
—— Saúda também: ————————————————————————————
—— Os trabalhadores portugueses por ocasião do l ° de Maio. Saúda os trabalhadores
e as populações na sua luta em defesa do emprego, da habitação, da saúde, da
educação e da escola pública, das reformas e pensões, da Segurança Social, do Serviço
Nacional de Saúde, dos serviços públicos. ———————————————————
-— Lisboa 24 de Abril de 2020 ———————————————————————
„— Os eleitos do PCP——————————————————————————
—— Membro Diogo Carvalheda (PS) disse que o PS sempre apoiara na Assembleia de
Freguesia todas as iniciativas de saudação ao 25 de Abril e não poderia deixar de apoiar
essa iniciativa, em particular no momento que se atravessava ao nível mundial com a
pandemia do Covid 19, o que também estava dito namoção.———————————
—— Para quem tivesse dúvidas sobre a razão do 25 de Abril e da importância das suas
conquistas bastava pensar no que teria sido das portuguesas e dos portugueses no
momenta de pandemia se não existisse o Serviço Nacional de Saúde com uma
capacidade de resposta que permitiu uma alta taxa de sobrevivência quando comparados
por exemplo com a vizinha Espanha. ————————————————————
—— O Serviço Nacional de Saúde era uma inegável conquista do 25 de Abril que
merecia ser lembrada e saudada, em particular no momento que atravessavam. Por essa
razão, mas também por todas as outras descritas nessa iniciativa, o PS iria votar
favoravelmente e subscreveria a saudação. ——————————————————
-— Membro Daniel Carapau (BE) disse que o BE se solidarizava com o 25 de Abril
e com as comemorações. ——————————————————————————
—— A moção do BE não seria lida mas queria apelar aos fregueses que estavam a ouvir
pelo youtube para se associarem no dia seguinte, conforme o apelo lançado pela
Associação 25 de Abril, para cantar a Grândola Vila Morena nas janelas e varandas
pelas 15 horas. Celebrando a democracia e a liberdade como se podia nessa altura. ——
-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que não terem tantos doentes como
por exemplo em Espanha ou Itália, sendo uma defensora acérrima do Sistema Nacional
de Saúde, não era por terem o melhor Sistema Nacional de Saúde de todos os países.
Alias, logo no início o Governo protocolou com os privados porque não sabia qual seria
a evolução da pandemia. —————————————————————————
-— Havia outras questões, nomeadamente o facto da população ter ficado em casa e
cumprido as regras de confinamento, fazendo com que não houvesse um boom na
pandemia em Portugal e que os números fossem baixos, sendo exequível utilizar apenas
o Sistema Nacional de Saúde. ———————————————————————
—— Queria só fazer esse esclarecimento e repor a verdade.————————————
—— Membro Abel Santos (CDS-PP) perguntou se antes de votar poderiam fazer
considerações sobre a proposta do PCP ou se as declarações de voto existiriam a seguir
à votação.———————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que era um pouco como preferissem.
Felizmente que na Assembleia de Freguesia de Alvalade não havia muitas declarações
de voto, porque de uma forma geral não eram coisas muito eficientes e normalmente
não acrescentavam nada às declarações e às tomadas de posição dos diferentes gmpos
ocorridas durante o período de discussão. No entanto, dito isso, fizessem como
achassem melhor. ————————————————————————————
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-— Sem ter o Regimento à frente, parecia-lhe que as declarações de voto na
Assembleia de Freguesia tinham que ser feitas por escrito e seriam entregues no final da
sessão.———————————————————-—————————————
—— IVIembro Abel Santos (CDS-PP) disse que votaria contra a proposta do PCP.
Primeiro porque como cristão entendia que a liberdade era um valor supremo, não era
propriedade de ninguém. A liberdade e o espírito democrático eram valores que deviam
existir na sociedade e na organização do País.—————————————————
-— Depois dizer que também não poderia votar favoravelmente porque o entendia
sectário tal como estava escrito e até mesmo odioso, com os direitos dos trabalhadores
contra o patronato, uns contra os outros. Passaram 46 anos depois do 25 de Abril e
tinham que se projetar no bem comum e no futuro de todos, colaborando para o projeto
de terem uma sociedade melhor.——————————————————————
—— Também não poderia votar favoravelmente por entender que um partido que
comemorava Lenine, um dos maiores tiranos e genocidas da humanidade, não podia ser
considerado um partido democrático. Um partido democrático não podia comemorar
Lenine.—————————————————————————————————
—— A democracia propalada ao 25 de Abril só existia de facto devido ao 25 de
Novembro. Todos os votos tinham que ser inclusivos e agregadores, projetando o fLituro
e onde todos pudessem colaborar nesse bem comum. ——————————————
-— No dia em que o PCP apresentasse um voto que agregasse todos e não excluísse
ninguém, que projetasse a sociedade portuguesa como um todo para o futuro, estaria
com muita alegria a votar a liberdade e a democracia. ——————————————
-— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que depois das intervenções que
foram feitas não podia deixar de também expressar o seu voto favorável. ——————
—— Não era pela origem da moção que se regia. O 25 de Abril era algo que lhe
recordava sempre ser a razão para estar ali e por isso votaria sempre a favor do 25 de
Abril. Não compartilhava de forma nenhuma alguns dos discursos que ali foram feitos
contra o 25 de Abril. Estaria sempre ao lado do 25 de Abril. ———————————
-— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que inicialmente tinha pensado em
comentar a intervenção do representante do CDS. Aliás, já estavam habituados nessa
Assembleia de Freguesia e noutras que o CDS votasse sempre contra as moções sobre o
25 de Abril. ——————————————————————————————
—— Aquilo que queria dizer, preferia não dizê-lo e terminava assim a sua intervenção.
—— M.embro Ana Rita Costenla (CDS-PP) referiu que não estava a falar da moção do
PCP. Era apenas responder ao PS, fazendo uma retificação. ———————————
—— IVIembro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que o CDS era manifestamente
favorável ao momento do 25 de Abril, ao processo democrático que se iniciou e que se
consumou com o 25 de Novembro, ao desenvolvimento que se instalou no País e num
estado de direito democrático que atualmente se verificava. Não era um exercício muito
difícil e não era verdade que o CDS tivesse como conduta votar necessariamente contra
os votos que eram propostos em relação ao 25 de Abril.—————————————
-— Perante os considerandos que o PCP fazia no seu voto, perante uma hipocrisia que
não podia deixar de assinalar e inclusive no CDS havia essa pluralidade, como se veria
nos diferentes sentidos de voto, o CDS exprimia a sua opinião nesse fómm. A esse
propósito assinalar que no seu caso, em nome da bancada do CDS, teria oportunidade
de entregar uma declaração de voto por escrito que sinalizava parte da bancada do CDS.
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Saudação "Comemora-se amanhã o 46° aniversário da
Revolução do 25 de Abril", apresentada pelo PCP, tendo a Assembleia deliberado
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aprovar, por maioria, com 15 votos a favor (PS, PSD, PCP e BE), l voto contra
(CDS-PP) e 3 abstenções (CDS-PP).—————————————————————
—— Membro Daniel Carapau (BE) disse que lamentava não ter havido mais
flexibilidade por parte do Senhor Presidente em aceitar a moção apresentada pelo BE.
Isso reforçava a necessidade de se discutir o novo Regimento o mais depressa possível.
—— Também lamentava que tivesse havido uma ordem de trabalhos bastante extensa,
com doze pontos, tendo o Senhor Presidente usado o argumento de se viver um
momento excecional e por isso não tinha sido agendada a discussão do Regimento. Pela
mesma lógica também poderia ter aceite a moção do BE, sendo um momento
excecional, sem ser tão rigoroso em relação aos prazos. —————————————
—— Queria que isso ïïcasse registado em ata e contava com o agendamento da
discussão do Regimento na próxima reunião. —————————————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia referiu que não era pelo facto de ser o atual
Regimento ou o próximo que os limites temporais deixavam de existir. Mesmo que o
próximo dissesse que era às 19, 20 ou 22 horas, era essa hora. ———————————
—— Não era a primeira vez que se concedia e que tomava a iniciativa de propor que
fosse acolhida uma proposta que num ou outro ponnenor não batia exatamente com os
termos regimentais, desde que todos estivessem de acordo. Acontecia que não era no dia
seguinte. —————————————————————————————————
-— Como explicara, tinha fechado a sua "loja" da Assembleia de Freguesia no que
dizia respeito à receção de documentação no dia anterior às 21 horas e só tinha reaberto
de manhã para saber os aspetos logísticos e operacionais. Foi tarde demais. —————
.--.--.--.„:——...-.-— PERÍODO DA ORDEM DO DIA ———————————
—— Ponto l - Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de
Freguesia de Alvalade prevista na aiïnea e) do n0 2 do^rt.0 9° da Lei n°^75/2013, de
12 de setembro; —————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta referiu que, em função das sugestões da bancada
do PSD e do pedido também do Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia a
propósito desse ponto, decidira fazer um apanhado demonstrando aquilo que tinha sido
a atividade da Junta de Freguesia e as medidas implementadas no âmbito da luta contra
o vírus.————————————————————————————————
—— Como de costume a informação circulara e estava à disposição para os
esclarecimentos que entendessem, mas faria um breve apontamento sobre aquilo que
eram as medidas implementadas até ao momento no âmbito do Covid. ———————
—— No dia 6 de março de 2020 foi aprovado o plano de contingência da Junta de
Freguesia, seguindo as orientações da Direção-Geral da Saúde e os despachos
ministeriais respetivos. ———————————————————————————
—— No dia l O de março foi acionado o plano de contingência da Junta de Freguesia e
os despachos iam sendo alargados em função das necessidades também decorrentes do
período de emergência. As medidas implementadas dividiam-se em vários campos, em
função dos vários pelouros. —————————————————————————
-— No campo da economia e inovação e relativamente ao período de funcionamento
do mercado de Alvalade Norte, o mesmo foi reduzido, passando a encerrar à uma da
tarde com controle de acessos, colocação de postos de higienização à entrada, bem
como a marcação de distâncias de segurança nas áreas em redor das bancas do mercado.
Encerrou-se também o parque infantil e a zona de estadia, bem como as entradas pela
Rua José Duro, sendo o atendimento efetuado a uma pessoa de cada vez com entrada
exclusiva pela Avenida Rio de Janeiro.————————————————————
—— No mercado jardim o atendimento era feito na parte exterior, as pessoas não
entravam dentro do mercado. Também tinha condições muito especíïïcas.——————
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—— Parte dessas respostas e outras que diria iam já ao encontro de algumas propostas
do CDS e que já estavam implementadas.———————————————————
—— Relativamente ao espaço público, foram encerrados todos os parques infantis, bem
como os parques de fitness. —————————————————————————
-— Aprovaram-se medidas excecionais e temporárias de apoio à família e ao emprego,
como a suspensão de cobranças de taxas de licenciamento, taxas dos mercados, de
venda ambulante e de parque de estacionamento, em particular no parque de
estacionamento do mercado de Alvalade, como aliás estaria numa das propostas em que
se pedia ratificação à Assembleia, por ser da competência da Assembleia de Freguesia.
—— Da mesma maneira foi isentado o pagamento por parte dos comerciantes das rendas
devidas à Junta de Freguesia durante a pendência da crise.————————————
—— Do ponto de vista da gestão administrativa da Junta de Freguesia de Alvalade
foram encerrados os pólos de atendimento, sendo o atendimento prestado por via
telefónica e online. O atendimento presencial, sempre que se justificasse como urgente,
era efetuado através de pré-agendamento no pólo do edifício da Biblioteca Manoel
Chaves Caminha, na Rio de Janeiro. —————————————————————
—— Reduziu-se o contacto presencial e as realizações eram apenas as estritamente
necessárias, privilegiando os meios telemáticos como telefone, e-mail,
videoconferências e aplicativos de mensagens entre os trabalhadores. ———————
—— Foram aplicadas regras excecionais de organização do trabalho que reduzissem ao
mínimo a possibilidade de contágio, utilizando se necessário para esse efeito escalas
entre os trabalhadores, horários desfasados, bem como quando possível o recurso ao
teletrabalho em rotatividade. ————————————————————————
—— Foram suspensas as deslocações do autocarro da Junta de Freguesia e foi formado
iim stock de equipamentos de proteção individual destinado aos trabalhadores. -———
—— Nos pelouros do desporto e juventude foram suspensas as oficinas para crianças
organizadas pela Junta de Freguesia, bem como o Espaço José Gomes Ferreira e o
pavilhão municipal de Alvalade. ———————————————————————
—— Do ponto de vista cultural foram suspensas as atividades do Espaço Briosos de
Alvalade, do Centro Cívico Edmundo Pedro, que apenas estava aberto para atos
administrativos das instituições e coletividades que tinham lá a sede fiscal e
administrativa. Foram também encerradas as atividades do pólo da Teixeira de Pascoais.
—— Foi criada uma página de facebook do Espaço Briosos de Alvalade, em que se
continuava na internet com aulas e atividades para os fregueses de idade maior que
frequentavam aquele espaço. ————————————————————————
—— Foi criado o projeto "Alvalade fica em casa", convidando-se as pessoas a participar
com atividades ou eventos culturais e com uma periodicidade diária em vários
momentos. Foi criado o projeto "Biblioteca Manoel Chaves Caminha mais perto",
fazendo com que a biblioteca da Junta de Freguesia de Alvalade fosse a única no País
com empréstimos de livros durante o período de isolamento social. ————————
-— Ainda no âmbito cultiu-al foi criado o projeto "Conversas confinadas" em que
Carlos Vaz Marques, convidado pela Junta de Freguesia, tinha conversas com seis
escritores residentes na Freguesia de Alvalade. Ainda nessa tarde tiveram oportunidade
de ouvir a conversa com a escritora Lídia Jorge. ————————————————
—— No pelouro dos direitos sociais manteve-se o sistema de apoio domiciliário
articulado com o comércio local para fornecimento de bens de primeira necessidade aos
fregueses, sobretudo grupos de risco. ————————————————————
—— Suspenderam-se as visitas domiciliárias, com exceção daquelas que apresentavam
situações de caráter urgente. —————————————————————————
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—— Foram suspensas também as reuniões da comissão social de Freguesia e dos grupos
que dela emanavam, bem como as atividades de intervenção comunitária e o serviço
Porta-a-Porta, que estava de momento ao serviço da entrega de refeições aos fregueses.
A esse propósito queria aliás dar um conjunto de números: ————————————
—— Não presencialmente já fizeram 194 atendimentos especiais; contactaram todos os
idosos inscritos no programa "Radar", num total de 1371; entregaram um total de 3800
refeições, um número que tinha aumentado diariamente e estava já próximo das 150
refeições distribuídas diariamente; havia um projeto de kits de higiene para distribuir às
pessoas idosas e de grupos de risco que não conseguiam sair de casa, sendo que na
maior parte das respostas de saúde e alimentares foi criado um kit de higiene básico,
estavam a trabalhar em colaboração com 31 voluntários, em particular com o Clube
Cultural e Recreativo dos Coruchéus, o Clube de Rugby de São Miguel e os voluntários
da Refood Alvalade, a quem agradecia tremendamente a disponibilidade e o esforço de
articulação de serviço comunitário; encaminharam-se 281 utentes para comerciantes. —
-— Estavam a trabalhar diretamente com nove entidades, fossem elas públicas de apoio
social ou não. Articulou-se com todas as farmácias da Freguesia, encaminhando todas as
necessidades e carências nesse âmbito para todas as farmácias da Freguesia de Alvalade
com quem estavam a trabalhar. ———————————————————————
—— Fizeram-se onze articulações com a PSP, fosse para questões de compra ou para
situações de risco identificadas. ———————————————————————
-— Apoiaram-se várias entidades com material de proteção, em particular as IP S S.
Foram apoiadas três IPSS com viseiras, máscaras, desinfetantes e luvas.——————
—— No âmbito da higiene urbana foi implementado um sistema de rotatividade
semanal, de modo a utilizar eficazmente a situação de resguardo do trabalhador em
casa. Diminuiu-se o número de pessoas transportadas em cada carro em simultâneo. Os
trabalhadores estavam a utilizar EPIs que incluíam máscaras cirúrgicas e luvas
descartáveis e estavam-se a higienizar os locais com maior aflluência de pessoas,
nomeadamente os mercados, as grandes superfícies comerciais e as saídas do metro. —
—— Essas eram as medidas que já implementaram mas não significava que se
esgotassem por aí. As alterações que foram propostas ao fundo de emergência social da
CML, ainda não tendo sido protocoladas por escrito com as Juntas de Freguesia, seriam
da máxima importância para conduzir a um conjunto muito alargado de necessidades e
que iriam canalizar para o fundo de emergência social Covid 19.—————————
—— Havia outras respostas sociais que não tinha referido e que eram de pormenor,
como por exemplo a ligação com os cabazes alimentares que eram distribuídos todas as
quintas-feiras e que se usavam como complemento alimentar às famílias. Havia medidas
que se estava à espera de perceber como o próprio Governo e a Câmara iriam intervir,
para a Junta perceber se teria que intervir subsidiariamente ou não. ————————
—— Estava-se a tentar adquirir um conjunto de máscaras reutilizáveis para distribuir
pela população de risco em primeiro lugar e só depois analisariam se justificava ou não
ser a Junta de Freguesia a ter a competência de providenciar ao conjunto da população.
—— Disse que ficava à disposição para qualquer pergunta, fosse sobre isso ou sobre a
informação escrita que circulou em anexo.———————————————————
—— Apesar de ter dito que não se oporia aos requerimentos e às recomendações do
CDS-PP, achava que de alguma maneira um mês e meio depois era também obrigação
do partido saber o que a Junta de Freguesia já tinha implementado, para que não
usassem as ferramentas das recomendações e requerimentos para dizer que a Junta de
Freguesia implementava por recomendação do CDS. O facto dos outros partidos não o
terem feito era também um reconhecimento de que estavam atentos ao trabalho da Junta
de Freguesia de Alvalade.—————————————————————————
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—— A esse propósito podia dizer que o trabalho feito em Câmara não era exclusivo do
PS. Era um trabalho de todos os partidos, do PSD, do CDS, do BE e do PCP. No
trabalho que a Junta de Freguesia de Alvalade estava a implementar também não era o
único e exclusivo responsável, não queria ficar com todos os louros desse trabalho. Era
um trabalho que, dada a excecionalidade dos tempos que se viviam, tinha a mão de
todos os partidos que livre e democraticamente participavam em representação dos seus

—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que, a respeito da informação
escrita e das considerações adicionais feitas pelo Senhor Presidente da Junta, primeiro
queria fazer uma nota de saudação e de contentamento. Os tempos que se viviam
exigiam o máximo de todos e a Junta de Freguesia de Alvalade, com os seus órgãos
próprios, com o seu quadro de pessoal, tinha procurado esse trabalho de campo com as
devidas cautelas e fazendo uma articulação com os agentes vivos da Freguesia para que
ninguém fosse deixado para trás. ———————————————————————
-— Não era um tempo de nenhuma força política recolher louros, o CDS não o fez e
não o faria. A esse respeito, até como o Senhor Presidente da Junta sabia, fizera-se
chegar durante o mês de março informação de maneira a poderem contribuir com
sugestões para o bom desempenho das funções num momento de excecionalidade, para
que os agentes e as pessoas da Freguesia pudessem efetivamente atenuar o clima de
grande constrangimento. Esse era o compromisso que certamente o CDS manteria daí
para a frente, sendo uma voz de fiscalização mas também uma voz de colaboração
naqueles que fossem os entendimentos para o melhor da Freguesia e dos fregueses de
Alvalade. ————————————————————————————————
—— 0 CDS iria manter-se vigilante mas também atento e quando era preciso
reconhecer o trabalho do Executivo, como era o caso, para ser uma voz daqueles que os
elegeram e também daqueles que não tendo depositado a sua confiança esperavam de
todas as forças políticas um trabalho conjunto num momento difícil. ————————
-— Membro António Proa (PSD) agradeceu ao Senhor Presidente da Junta de
Freguesia pela informação que prestou. ———————————————————
—— A ideia de uma reunião da Assembleia de Freguesia nessas condições seria
essencialmente para acabarem de ouvir o Senhor Presidente da Junta de Freguesia a
prestar contas como devia à Assembleia de Freguesia sobre a atividade nesse momento

—— Parecia-lhe que todos sentiam alguma falta de partilha de informação, não obstante
ela ter sido colocada nos sítios públicos da Junta, mas teria sido desejável que num
momento extraordinário tivesse havido mais cuidado na partilha de informações sobre a
intensa atividade da Junta de Freguesia. Isso não tinha sido feito antes, foi feito agora e
o único reparo que fazia era que nos próximos tempos pudesse haver um maior cuidado
com a partilha de informação sobre a atividade da Junta de Freguesia no que dizia
respeito à crise, uma partilha mais frequente com os Membros da Assembleia de
Freguesia. ————————————————————————————————
—— Não havia necessidade de uma reunião da Assembleia de Freguesia, mas de modo
informal partilhar informação. Era muito importante a ação das autarquias e dos
autarcas, nomeadamente dos executivos tinha sido muito intensa por todo o País, em
Lisboatambém.—————————————————————————————
—— A Junta de Freguesia de Alvalade também tinha tido um papel muito ativo e ainda
bem. No fundo era a obrigação da Junta de Freguesia, mas não deixava de ser de relevar
esse empenho com que o Executivo tinha trabalhado, alargando também esse
cumprimento aos funcionários da Junta de Freguesia. ——————————————
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-— Era importante essa partilha e por isso apelava a que o Senhor Presidente da Junta
de Freguesia tivesse essa atenção entre a intensa atividade, compreendendo que nem
sempre permitia o tempo suficiente para partilhar essa informação mas pedindo esse
esforço suplementar.-——————————————————————————
—— Relativamente à informação prestada não queria fazer grandes considerações.
Podia dizer que também na Câmara Municipal de Lisboa e na Assembleia IVIunicipal de
Lisboa o PSD procurava ter uma atitude particularmente construtiva sobre a
concretização de medidas para diminuir todos os problemas com que os lisboetas
estavam confrontados. A atitude em Alvalade era precisamente essa e já tivera
oportunidade por duas ou três vezes de pegar no telefone e o Senhor Presidente
atendera, com questões pontuais que foram surgindo. Essa interação parecia-lhe
particularmente relevante nessa fase e não queria deixar de fazer essa referência à
disponibilidade do Senhor Presidente. —————————————————————
—— Se calhar não concordavam com todas as iniciativas, se calhar entendiam que mais
algumas medidas deviam ser tomadas, mas tinham que ter a humildade de admitir que
todos estavam a aprender com algo completamente inesperado, completamente novo.
Estariam provavelmente também a aprender com alguns erros e o que lhe parecia
importante era não deixar de fazer as coisas e na dúvida fazer, porque normalmente era
melhor fazer do que não fazer. ———————————————————————
—— Referia-se em particular à questão da distribuição das máscaras. Era muito
importante que numa próxima fase, fosse quando fosse e apesar de ser progressiva,
todos os fregueses de Alvalade pudessem ter acesso a máscaras. Demorou mas já tinha
sido admitido que as máscaras conferiam proteção e o seu uso era positivo. Portanto,
que não houvesse nenhum freguês de Alvalade que por alguma razão, por condições
financeiras ou por não haver disponibilidade no mercado, não tivesse acesso a uma
máscara. Sem dúvida nenhuma que a Junta de Freguesia podia ter um papel importante.
—— Terminava saudando a atividade da Junta de Freguesia e renovando a
disponibilidade do PSD não só para receber a informação sobre a atividade, como
também contribuir para que as ações se concretizassem. —————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que, como tinha sido posição do
PSD, nesses momentos não era tempo de ser oposição, era tempo de ser colaboração.
Por isso estariam sempre prontos para colaborar com a Junta de Freguesia na forma de
resolver essa grave crise que atravessavam. O Senhor Presidente da Junta podia contar
com o PSD para ajudar a resolver esse grave problema que tinham entre mãos. -———
-— Queria realçar que talvez tivesse sido um bom momento, que não acontecera, para
que na informação escrita do Senhor Presidente da Junta de Freguesia tivesse havido
também esse relato. O que era entregue terminava no final de fevereiro e as palavras do
Senhor Presidente começaram em março. Seria bom e agradecia se ainda pudesse
transmitir, mesmo que posteriormente, para ficar registado todo esse trabalho que a
Junta de Freguesia tinha vindo a fazer. Era extraordinariamente útil que isso fosse
transmitido e recordado. ——————————————————————————
—— Era isso que transmitia também, agradecendo o trabalho feito pela Junta, que desse
depois um relato escrito das atividades que a Junta de Freguesia tinha podido fazer em
prol dos fregueses. ————————————————————————————
—— Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 102/2020, relativa
aos documentos de prestação de contas do ano de 2019;————————————
—— O Senhor Presidente da Junta começou por agradecer as palavras anteriores dos
Membros do PSD e do CDS, deixando ficar escrito para memória futura que era
verdade terem falado e era verdade que sempre que tal se justificasse acondicionariam
as propostas dos demais partidos. Tinham trabalhado em conjunto e da sua parte fazia
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sentido que continuasse a ser assim e, portanto, saudava as intervenções dos Membros
do PSD pela oportunidade e pela felicidade.——————————————————
—— Em relação ao ponto 2, os documentos circularam, o relatório do ROC era
particularmente descritivo e tornava desnecessária qualquer intervenção prévia. Ficava à
disposição dos Membros para as considerações que tivessem por oportunas. —-———
-— Membro António Proa (PSD) disse que não era surpresa mas o PSD entendia que
esse ponto não se enquadrava naquilo que eram matérias urgentes e inadiáveis para
discutir numa condição extraordinária. Esse ponto em concreto era objeto explícito de
menção na Lei que permitia excecionalmente protelar até junho a aprovação dessas
matérias. Nessa medida o PSD entendia que esse ponto devia ser objeto de adiamento e,
não o sendo, não participava na discussão nem na discussão desse ponto. Aliás, como
em outros que a seguir mencionaria. —————————————————————
-— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que o CDS tivera oportunidade de
analisar a documentação enviada e tiiiha alguns pedidos de esclarecimento que gostaria
que fossem prestados por parte do Executivo e em específico pelo Senhor Presidente.—
—— No exercício de avaliação contabilística das receitas e despesas havia algum
interesse em pedir explicações especialmente na componente da despesa. Da parte do
CDS seria interessante esclarecer por exemplo na rubrica de controlo orçamental e
despesa, no documento número seis, havia uma rubrica que reportava a "outros
serviços". Gostaria de saber do que se tratava, saber com detalhe, uma despesa de 500
mil euros que estavam previstos no Orçamento e foram executados cerca de 7900 euros.
Acabava por haver uma discrepância muito grande.———————————————
-— Sabia-se que aquando da apresentação e aprovação do Orçamento a previsão da
despesa e da receita pressupunha a existência de um compromisso, de um documento
que fundamentasse e substanciasse a previsão de uma certa despesa. Gostaria de
perceber a razão de estarem previstos 500 mil euros nessa rubrica de "outros serviços" e
só foram executados 7900.—————————————————————————
—— Outra rubrica era "espaço público e equipamentos". Existia um conjunto de obras
que tinham decorrido na Freguesia de Alvalade, estava prevista no Orçamento do ano
transato uma verba de 2700 mil euros e praticamente não foi executada. Esse era um
ponto importantíssimo que levava a questionar a razão do Executivo não realizar essas
obras, se tinha havido algum clima de dificuldade, de alguma incapacidade por parte do
Executivo. Era importante esclarecer os fregueses. ———————————————
—— Uma outra questão respeitava a um compromisso que já estava previsto e que não
teria sido só no ano de 2019, também no ano 2018, relativo à instalação de uma central
térmica e fotovoltaica. Era certo que as circunstâncias mudaram consideravelmente mas
para o ano 2019 havia uma grande expetativa em torno de Lisboa ser a Capital Europeia
Verde.—————————————————————————————————
-— Nesse sentido também era com espanto que acabara por não ser praticamente
executado qualquer montante em relação a esses equipamentos. Portanto, gostaria de
perceber por parte do Executivo quais eram as justificações para os dados que
apresentavam.——————————————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que não concordava com a
interpretação que o Senhor Presidente fazia da declaração de voto. Já não era a primeira
vez e a questão da declaração de voto escrita não era muito clara. Portanto, aquilo que
iria ler como declaração de voto seria lido como intervenção: ———————————
—— "O ponto de partida para o exercício de 2019, que agora estamos a apreciar, foi o
Orçamento aprovado também por nós com a incorporação de algumas das propostas
que apresentámos na altura, mas que mereceu também várias observações no sentido
em que os pelouros que o PCP assumiu no Executivo da Junta deveriam ter meios
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reforçados de modo a dar continuidade e consolidar as atividades regulares previstas
para melhor satisfazer as necessidades da população, particularmente em matérias de
educação, desporto e juventude. ——————————————————————
—— Devemos sublinhar a propósito a elevada taxa de execução do Orçamento destes
três pelouros. ——————————————————————————————
—— Devemos também sublinhar que a taxa de execução do Orçamento no que respeita
a execução dos contratos de delegação de competências, CDCs, com a Câmara
Municipal de Lisboa é baixa perante as expetativas criadas com estes CDCs, com uma
quase exclusiva predominância para requalificação de espaço público. ——————
—— Sem dúvida que é necessário requalificar o espaço público mas consideramos que
há áreas como a educação, desporto, cultura ou ação social, podem e devem ter um
papel importante no usufruto do espaço público, para restabelecer as relações de
vizinhança e de bairro que caracterizam Alvalade, pelo que deveriam merecer igual
atenção.————————————————————————————————
—— Registamos que nesta Assembleia propõe-se mais um CDC para realização de
obras na Azinhaga das Teresinhas, embora ainda se encontrem por liquidar os
compromissos da Câmara no âmbito do Orçamento Participativo do Complexo
Desportivo São João de Brito. ———————————————————————
—— Iremos votar favoravelmente o ponto 2. ——————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que normalmente na rubrica "outros
serviços", uma prática da Junta de Freguesia de Alvalade, era sempre colocado o saldo
de gerência. O valor que estava era relativo ao saldo de gerência, podia variar de ano
para ano mas era sempre colocado nessa mbrica. ————————————————
-— Relativamente ao espaço público e equipamentos, à ideia que a Junta de Freguesia
não gastou o dinheiro decorrente dos CDCs, ao fazer o Orçamento relativo a 2019 a
Junta de Freguesia tinha uma perspetiva de que os contratos de delegação de
competêncías com a CML seriam assinados no início do ano de 2019. Acontecera que
foram assinados já a meio do ano e só foram à aprovação da Assembleia de Freguesia
em junho, o que significava que a Junta de Freguesia de Alvalade só tivera meio ano
para iniciar os procedimentos, fazer as contratualizações e iniciar a obra. ——————
—— No ano anterior gastaram menos dinheiro do que contavam aquando da realização
do Orçamento e que não tendo sido utlizado em 2019 seria necessariamente utilizado
até ao fim do mandato, com grande ênfase no ano de 2020. Daí a aparente discrepância,
face a uma expetativa da Junta de Freguesia de Alvalade em ter os CDCs disponíveis
pela Câmara Municipal mais cedo. ——————————————————————
—— Quem acompanhava os trabalhos na Assembleia Municipal percebeu que houve um
atraso que lamentavam porque a vontade era que as obras começassem o mais
rapidamente possível, para terminarem o mais rapidamente possível. A verdade era que
só desceram à Assembleia de Freguesia em junho, o que dificultou a possibilidade de ter
maior execução desses valores. ———————————————————————
-— Relativamente à central térmica e fotovoltaica, a única coisa que podia dizer era
algo que desejavam muito fazer e infelizmente encontraram muitas dificuldades na
cobertura do mercado de Alvalade. Estava-se a tentar resolver para continuar a
implementar o projeto. A verdade era que não foi possível implementar em 2019,
devido a essas dificuldades com as quais não contavam, mas esperava poder fazê-lo a
breve trecho. ———————————————————————————————
—— Da parte do PCP era mais uma declaração política, que em reunião de Executivo já
tinha sido partilhada.————————————————————————————
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—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 102/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 10 votos a favor (PS e CDU) e 5 abstenções (CDS-PP e BE) ——-—
-— (Os Membros do PSD não participaram na discussão e votação da Proposta n°
102/2020)-———————————————————————————————
—— Ponto 3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 104/2020, relativa
ao inventário de bens, direitos e obrigações patrimoniais da Freguesia e respetíva
avaliação;-———————————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que, como era apanágio, de dois em dois
anos a Junta de Freguesia realizava uma inventariação aos seus bens. Era um ano de
realizar esse inventário, no fundo tendo por base um documento apresentado
previamente e sendo que em 2019 se aproveitou o facto de terem feito algumas obras
em alguns espaços importantes da Freguesia, como fosse o espaço Briosos de Alvalade,
para fazer alguns aditamentos e correções ao documento. ————————————
—— No fundo era o mesmo documento já aprovado no ano anterior com esses
aditamentos, um documento relativamente simples e normal mas ficava à disposição
para os esclarecimentos que tivessem por pertinentes. ——————————————
-— Membro António Proa (PSD) disse que esse ponto por maioria de razão e por isso
decidira concentrar aí a posição que o PSD pretendia anunciar, até pelas palavras do
Senhor Presidente da Junta referindo que o inventário era feito de dois em dois anos,
manifestamente não era uma matéria que se enquadrasse em questões urgentes e
inadiáveis. Por isso, também nessa proposta o PSD não pretendia participar, nem na
discussão nem na votação. —————————————————————————
—— Para abreviar, o PSD não participaria no ponto 3, no ponto 4 e no ponto 5. ———
-— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 104/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 14 votos a favor (PS, CDS-PP e CDU) e l abstenção (BE)-————
-— (Os Membros do PSD não participaram na discussão e votação da Proposta n°
104/2020)——-—————————————————————————————
—— Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 105/2020, relativa à
alteração do mapa de pessoal dos serviços da Freguesia;———————————
—— O Senhor Presidente da Junta referiu que esse documento era sempre
particularmente difícil. Ainda não se conseguira fazer as alterações que em particular os
Membros do CDS já tinham legitimamente requerido. Ainda assim, para responder às
tradicionais questões sobre o mapa de pesssoal queria só fazer uma breve apresentação e
depois ficava à disposição para quaisquer dúvidas. ———————————————
-— Nesse mapa de pessoal não havia aumento do número de trabalhadores e as
alterações que aconteciam eram as seguintes: um assistente técnico da divisão
administrativa passava para o serviço de cultura; um assistente técnico da economia e
inovação passava para técnico superior; um encarregado operacional que se aposentou
e, não sendo necessário o preenchimento da vaga, tinha-se provido um novo lugar para
jurista em contrato com termo e resolução incerta. Isso tinha a ver com o facto de haver
um jurista nos quadros da Junta de Freguesia temporariamente ao serviço do Senhor
Secretário de Estado da Administração Pública e não sabendo quando terminaria, podia
ser até ao final do Governo mas também podia ser antes, havendo essa necessidade o
que se tinha feito era esse lugar para jurista em contrato com termo e resolução incerta.
-— IVIembro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que se calhar precisava de uma lupa
forte porque não conseguia ver o mapa de pessoal. As letras eram tão pequenas que se
tomava impossível. Agradecia que pusessem uma letra maior, que fosse possível ler.
Era o pedido que fazia novamente. ——————————————————————
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-— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 105/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade dos Membros que votaram.—————————————————
—— (Os Membros do PSD não participaram na discussão e votação da Proposta n°
105/2020)-———————————————————————————————
-— Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 106/2020, relativa à
1a revisão ao Orçamento de 2020;—————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta explicou que todos os anos havia uma revisão
orçamental. A tradição da Junta de Freguesia de Alvalade era fazer apenas uma revisão
orçamental mas era provável que nesse ano, em função das circunstâncias, tivessem que
acomodar pelo menos mais uma que decorreria não por falta de provimento daquilo que
eram as expetativas da Junta, mas em função do Covid e da luta contra o víms.———-
—— A revisão orçamental tinha sobretudo como base o facto das faturas que estavam
por pagar no final do ano anterior terem necessariamente que ser acomodadas numa
revisão orçamental do ano subsequente. Quando se aprovava o Orçamento em
novembro não era expectável saber as faturas que ficavam por pagar. ————————
—— Depois a revisão orçamental contemplava aquilo que era o aumento do salário
mínimo decretado pelo Governo e havia um ou outro apontamento de menor
importância.———————————————————————————————
-— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que era a mesma questão aquando da
discussão do ponto 2, uma vez que a transferência dos saldo do exercício de 2019 não ia
de encontro às legítimas expetativas que o Orçamento de 2020 pudesse acompanhar a
dinâmica de trabalho que tinha sido empreendida pêlos pelouros da educação, desporto
e juventude. ———————————————————————————————
—— Chamava ainda à atenção para a alteração do PPI. Embora os investimentos
inscritos fossem pertinentes, recordava a existência de propostas que continuavam por
ser incluídas, tais como a requalificação da casa de... da EB l de São João de Brito e do
Parque José Gomes Ferreira, requalificação do campo de jogos da Teixeira de Pascoais
ou aquisição de um autocarro para completar a oferta do atual, indo esse deixar de fazer
transporte de crianças.——————————————————————————
-— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que da parte do CDS-PP, apesar de
terem ouvido a breve apresentação e alguns possíveis fundamentos para a revisão
orçamental, ainda assim tinha algumas questões mais detalhadas que gostaria de ver
explicadas, por um exercício de trasparência natural que o CDS gostava de primar.
Essencialmente no que respeitava ao orçamento da despesa. ———————————
—— Verificava-se na rubrica da administração autárquica que na aquisição de bens e
serviços havia um orçamento previsto de 190 mil euros e que teria um reforço de 550
mil euros. Gostaria de saber a razão desse aumento, a que se destinaria a verba, quais os
bens e serviços que estavam em causa, se já haveria contratos ou até montantes a
pagamento. Existindo os contratos, saber seja estavam lançados os serviços respetivos.
—— Em relação à aquisição de bens de capital, havia um montante que não era muito
considerável quando comparado com os 550 mil euros, mas a locação financeira tinha
um aumento de mais de 15 mil euros. O CDS pressupunha que eventualmente esse
montante se destinava a efeitos de frota automóvel, mas gostava de ver isso esclarecido
e que tipo de concurso era utilizado por parte do Executivo para esse efeito. —————
-— Na aquisição de bens e serviços também havia um reforço de 800 mil euros e seria
muito oportuno esclarecer ao que se destinava em específico esse montante. —————
—— Outro tema que era sensível... ——————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta pediu que fossem ditas as orgânicas dos 800 mil,
porque era mais fácil orientar-se. ———————————————————————
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—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que era em relação à aquisição de
bens e serviços. Tinha o apontamento desse montante avultado e queria saber
especificamente a que se devia essa revisão, para além da natural transição do saldo do
ano antenor.———————————————————————————————
-— Havia um tema bastante sensível a uma parte considerável dos moradores da
Freguesia, respeitante ao Bairro das Estacas. Na perspetiva do CDS seria conveniente
explicar com algum detalhe o aumento de 230 mil euros. ————————————
—— Em relação à manutenção das zonas verdes verificava-se um reforço, pelo menos
na proposta que era submetida à Assembleia. Gostava de saber para o que iria servir,
que tipo de contratação estava em causa. ———————————————————
-— Na higiene urbana também se verificava um aumento de 33 mil euros. A esse
respeito o Senhor Presidente referira já que o quadro de pessoal não ia ser aumentado e,
portanto, seria conveniente compreender a que se destinava esse aumento. —————
—— O Senhor Presidente da Junta referiu que em relação à rubrica da administração
autárquica tinha muito a ver com a pergunta a respeito do Relatório de Contas do ano
2019. Tratava-se da transposição do saldo de gerência não gasto. Não era para gastar,
era o saldo de gerência que transitava do ano anterior. ——————————————
-— Relativamente à viatura do Porta-a-Porta, era um leasing que tinham e o que
fizeram foi adquirir a viatura, havendo essa incorporação. —————————————
—— Sobre o Bairro das Estacas, havia uma transposição do compromisso plurianual,
em virtude das obras no ano anterior terem começado muito mais tarde do que era a
expetativa. Teve que se passar o orçamento que não se gastou no ano anterior na obra
do Bairro das Estacas para o ano corrente. Aliás, havia uma proposta a seguir que tinha
a ver precisamente com isso. ————————————————————————
-— Quanto às zonas verdes e a alteração dos valores, tiiiha muito a ver com ter havido
uma diminuição dos gastos nos lotes mais antigos e de terem sido transpostos para os
novos lotes.———————————————————————————————
-— Relativamente à higiene urbana, havia um aumento no investimento daquilo que
eram os meios técnicos dos trabalhadores. Sobretudo tiiiha que ver com a compra de
material para dar condições aos trabalhadores. Acontecera a internalização do serviço de
deservagem e também fora necessário fazer um investimento nesse sentido. Era um
serviço que estava externalizado mas por velhas questões que até foram à Assembleia
de Freguesia, tinham a ver com os métodos, estava-se a estudar um método que não
sabiam ainda se seria definitivo ou não com os trabalhadores. Precisava de um
investimento em meios técnicos. ———————————————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que na administração autárquica
havia um aumento de meio milhão de euros para aquisição de bens e serviços e era
suposto ter contratos associados. Gostaria de saber quais eram os contratos e quais os
serviços a adquirir.————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que não percebia muito bem essa questão
porque o saldo de gerência era dinheiro não gasto e, portanto, não tinha nenhum
compromisso, não estava contratualizado o seu gasto. Era isso mesmo, saldo de
gerência, dinheiro não gasto e que não era suposto estar comprometido por nenhum
instrumento.——————————————————————————————
—— Tradicionalmente o saldo de gerência era incorporado nessa rubrica. Em última
análise a questão poderia colocar-se no próximo ano, mas tinha sido essa a prática da
Junta de Freguesia e o saldo de gerência era dinheiro não gasto e que não estava
compromissado. Aliás, era isso que resultava da sua resposta relativa ao ponto 2 do
relatório do ROC, que também falava sobre essa situação e poderiam encontrar lá
algumas explicações a esse propósito. ———————————————————— 1!
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-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que compreendia e sabia que o saldo
proveniente da gestão anterior não tinha nenhum compromisso e que colocavam ali
como poderiam colocar noutro sítio qualquer, mas tradicionalmente colocavam ali. No
entanto, visto que estavam perante uma pandemia e uma situação excecional, talvez
fosse de bom senso colocar por exemplo na ação social, em que tanto tiiiham feito mas
tanto mais podiam fazer, assim como em relação à retoma das atividades económicas. -
-— O Senhor Presidente da Junta disse que entendia a questão. Garantiu que
nenhuma resposta da competência da Junta na luta contra o vírus deixaria de ser dada. O
dinheiro que ali estava, se fosse preciso seria usado para isso mas esperava que não
fosse preciso. ———————————————————————————————
-— Esperava que aquilo que estava cabimentado e daquilo que foram as alterações,
como exemplo em sede de fundo de emergência social onde as danças orçamentais
seriam feitas por causa daquilo que deixaram de fazer e que teriam de fazer, que fosse
suficiente. Se não fosse suficiente esse dinheiro estava ali para emergências futuras, ou
para decisões políticas que viessem a tomar sobre o uso que deveriam dar. —————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 106/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria dos Membros que votaram, com 10 votos a favor (PS e CDU) e 5
abstenções (CDS-PP e BE). ————————————————————————
—— (Os Membros do PSD não participaram na discussão e votação da Proposta n°
106/2020)————————————-———————————————————
—— Ponto 6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 96/2020, relativa à
ratificação do Despacho n° 180/2020, de 25 de março, que aprova medidas
excecionais e temporárias^e^moio às famílias e ao enmrego, n^contexto da
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, agente
causador da doença COVID-19;——————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que esse documento refletia aquilo que já
tinha referido sobre as medidas implementadas pela Junta de Freguesia de Alvalade.
Também um documento que resultava dos trabalhos alargados da Câmara Municipal, da
Assembleia Municipal, com o esforço de todos os partidos no último mês e meio
naquilo que deviam ser as medidas a implementar. ————————————————
-— O que se pedia era uma ratificação por parte da Assembleia de Freguesia,
reconhecendo que medidas eram da competência da Assembleia de Freguesia. Se por
algum motivo considerassem que tinha sido temerário por parte da Junta tomar essa
iniciativa antes de irem à Assembleia, certamente compreenderiam. Aliás, já o fizeram
em intervenções anteriores, sendo que a urgência do momento obrigava a agir para
resolver parte daquilo que eram as necessidades do momento. ——————————
-— Não se queria usurpar as competências de ninguém e o que pedia à Assembleia de
Freguesia era que ratificasse esse despacho. ——————————————————
-— Membro António Proa (PSD) disse que não obstante ser a ratificação de atos já
praticados pela Junta de Freguesia, essa proposta era a que o fizera ter vontade de estar
na reunião, para dar o seu acordo a um conjunto de medidas que a Junta de Freguesia
tinha tomado a favor da população de Alvalade. Naturalmente que nessa proposta o
PSD participava e votava favoravelmente. ——————————————————
—— Não queria deixar de chamar a atenção para o facto de terem chegado à meia-noite,
hora legal limite para o decurso da reunião. Teria tomado a iniciativa se não tivessem
chegado a esse ponto mas felizmente chegaram e o PSD ia participar e votar na
proposta.——————————————————-—————————————
-— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse o CDS-PP via com agrado essa
proposta ser submetida à Assembleia de Freguesia, até porque partia, como referido
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pelo Senhor Presidente, de um entendimento manifesto por parte do CDS e alargado a
outros partidos. —————————————————————————————
—— A Junta de Freguesia devia equacionar cenários que passassem pelo prolongamento
dos prazos de suspensão, especialmente para muitos que tinham o seu negócio fechado.
-— 0 CDS concordava e saudava a ratificação submetida a plenário, não só por
questões legais mas porque também era reveladora que se assumiu um compromisso
anterior perante os comerciantes de Alvalade, mas era necessário que a Junta criasse
previsibilidade para os comerciantes. Que fosse também, dentro das suas competências,
um garante de estabilidade. —————————————————————————
-— Era fundamental aliviar os comerciantes das taxas quando tivessem também eles a
decisão de reabrir o seu negócio. Independentemente de estar em vigência um estado de
emergência ou um estado de calamidade, sob pena de verem a atividade económica
ainda mais afetada.—————————————————————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que se queria juntar ao seu colega
António Proa no sentido de afirmar claramente que o PSD votaria favoravelmente essa
ratificação. Essas eram as medidas que foram tomadas pela Junta de Freguesia e podiam
contar com a colaboração do PSD nesse tipo de medidas. ————————————
—— Pensava que a Junta de Freguesia continuaria a estar atenta à situação e a tomar
outras medidas que viessem a ser consideradas.————————————————
—— Tinham que ter em atenção que a atividade económica na Freguesia era
essencialmente de microempresas, de pequenos comerciantes, de pequenos prestadores
de serviço, que estavam a sofrer muito com essa situação da pandemia, com o
encerramento dos seus estabelecimentos comerciais e da sua prestação de serviços, os
pequenos restaurantes. Isso iria exigir medidas de apoio.—————————————
-— Se a Freguesia tinha tido superavits nos anos anteriores, como novamente fora
demonstrado, era para poder ajudar nessas situações. Se não queriam que essas
atividades económicas desaparecessem, se não queriam que fossem adquiridas por
outras multinacionais que retirassem aquilo que era considerado o grande paradigma da
Freguesia, o pequeno comércio que a tornava viva, era precisa realmente muita ajuda
por parte das instituições públicas e nesse caso da Freguesia. ———————————
-— Por isso exortava à Junta de Freguesia que teria o apoio total por parte do PSD para
tomar outras medidas para além dessas que estavam previstas, outras isenções de
licenciamentos e outros apoios que viessem a ser necessários ao pequeno comércio e à
pequena atividade comercial na Freguesia. Contaria com o apoio do PSD para isso e
exortava a Freguesia para que estivesse atenta, para poder prestar esses apoios quando
viessem a ser necessários.——————————————————————————
—- O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 96/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade.————————————————————————————
—— Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 85/2020, relativa à
submissão à Assembleia de freguesia da modificação da repartíçãojle encarsos no
âmbito do procedimento referente à "Empreitada de Reoualificação dos
Losradouros do Bairro das Estacas, em Alvalade" - Processo n0 20/CP/JFA/2019;
-— O Senhor Presidente da Junta disse que como já tivera oportunidade de referir
aquando da questão colocada pelo Membro Francisco Camacho, essa proposta tinha a
ver com as obras que se queriam ter começado mais cedo no Bairro das Estacas mas que
atrasaram por questões meteorológicas e outros motivos. O que pedia era autorização
para essa repartição de encargos, para que a obra pudesse continuar.————————
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—— No fundo a obra já tinha sido ali discutida, já tinham levado um documento à
Assembleia de Freguesia. Infelizmente não foi possível terminar a obra no prazo que
tinham previsto. Pedia a autorização para essa repartição de encargos. ———————
-— IVIembro António Proa (PSD) começou por dizer que o PSD não entendia esse
ponto como urgente e inadiável. Aliás, quase a totalidade dos pontos podia ser objeto de
ratificação posterior pela Assembleia de Freguesia. Os atos podiam ser praticados desde
que depois fossem ratificados pela Assembleia de Freguesia e daí não considerar que
esses pontos fossem urgentes e inadiáveis. Nessa medida, não participariam nesse
ponto. —————————————————————————————————
—— Acrescia o ter chamado à atenção que embora tudo isso fosse extraordinário, em
particular essa reunião nesse formato, o PSD não se opusera a ela apesar das
considerações feitas, mas o facto era que se tinha ultrapassado o dia para o qual estava
convocada a reunião. ———————————————————————————
—— Chamava a atenção para isso, para aquilo que o Senhor Presidente entendesse
adequado fazer em face dessa circunstância de terem ultrapassado a meia-noite.———
-— O Senhor Presidente da Assembleia disse que era verdade terem ultrapassado as
24 horas, mas não era caso virgem. Noutras reuniões ultrapassaram e tinha memória de
uma em que ultrapassaram largamente sem sequer conseguirem esgotar a ordem de
trabalhos, razão pela qual tiveram que suspender a sessão para a retomar passados uns
dias. Portanto, parecia-lhe que poderiam fazer um esforço para concluir a ordem de
trabalhos. ———————————————————————————————
—— Claro que havia sempre uma hora razoável e poderiam ainda concluir a horas
justas. Se tivessem que suspender iriam uma vez mais utilizar esse dispositivo e,
portanto, pedia a todos um pequeno esforço para que pudessem esgotar a ordem de
trabalhos. ————————————————————————————————
—— Membro António Proa (PSD) disse que não queria nessa circunstância particular
opor-se à sugestão para prolongar a reunião além da meia-noite, sendo que o PSD não
participaria mais na discussão e votação de nenhum ponto. ————————————
—— Ainda assim sugeria, por uma questão de prudência, que se submetesse à
Assembleia de Freguesia a deliberação para o prolongamento da reunião além da meia-
noite, para que se pudesse concluir e não haver qualquer dúvida que futuramente
pudesse colocar qualquer questão. O PSD não se oporia até uma hora razoável, como
dizia o Senhor Presidente, que se pudesse concluir a ordem de trabalhos, mas era
prudentefazê-lo.—————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia referiu que era o mais razoável e de novo
não era caso virgem. ———————————————————————————
—— Supunha que todos estivessem de acordo em fazer um pequeno forcing para
concluir a ordem de trabalhos até horas razoáveis, antes da uma da manhã ou qualquer
coisa assim do género.——————————————————————————
—— Recordava-se que uma vez tiveram que suspender uma Assembleia já perto das
duas da manhã. Não esperava que sucedesse isso mas pedia a compreensão e o esforço
adicional, até porque se não fizessem teriam que o fazer noutro dia e o esforço seria
ainda maior. ——————————————————————————————
—— (O Senhor Presidente da Assembleia verificou que todos os Membros estavam de
acordo)———————————————————————-—————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 85/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria dos Membros que votaram, com 11 votos a favor (PS, CDU e BE) e 4
abstenções (CDS-PP). ———————————————————————————
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.0-— (Os Membros do PSD não participaram na discussão e votação da Proposta n°
85/2020)-———————————————————————————————
—— Ponto 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 100/2020, relativa à
submissão de revisão do Contrato-Programa n0 9/JFA/2016, celebrado com o
Clube de Rugby de São Miguel, a aprovação pela Assembleia de Freguesia de
Ah^alade;———————————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que gostava de dar uma nota em função das
palavras do Membro António Proa, que lhe parecia relevante e transmitia um pouco a
maneira como olhava para a política. —————————————————————
—— Era evidente que parte dessas propostas podiam ser aprovadas por ratificação.
Ainda assim considerava-se um institucionalista e tentava evitar ao máximo usar as
ferramentas que, não sonegando as competências da Assembleia de Freguesia, deviam
ser usadas escrupulosamente ao mínimo. Portanto, ainda que achasse ser uma sugestão
normal, preferia sempre levar à Assembleia de Freguesia mesmo realizada nesses
moldes. Ia para aprovação da Assembleia de Freguesia e só quando estritamente
necessário para ratificação. ————————————————————————
—— Sobre a proposta queria dar um enquadramento genérico porque era muito
importante para apreciação do caso concreto: —————————————————
-— Aquando do acordo tripartido entre o Clube de Rugby de São Miguel, a Câmara
Municipal e a Junta de Freguesia de Alvalade para o complexo desportivo São João de
Brito, uma das salas estava entregue ao Hóquei Clube de Portugal. Infelizmente fazia
parte da natureza de alguns clubes, da vida em sociedade, uns extinguiam-se uns e
outros eram criados de novo. Nos últimos anos tiveram muitos novos clubes na
Freguesia mas infelizmente havia outros que por motivos diversos e inerentes à vida da
própria instituição, que não lhe cabia referir, tinham o seu fim. ——————————
-— O clube de hóquei foi um dos que se extinguiu de forma interna, a Junta de
Freguesia sempre deu os apoios necessários para que pudesse continuar a praticar a sua
modalidade. ——————————————————————————————
-— Quando foi necessário proceder à entrega da sala ao clube, não havendo
instrumento legal que habilitasse, entregara-se essa sala ao Clube de Rugby de São
Miguel por vários motivos. Primeiro porque era quem já tinha parte significativa da
gestão do equipamento e era um clube que não apenas do ponto de vista desportivo, mas
do ponto de vista da sua ligação com a comunidade... aliás, na luta contra o Covid
tinham visto um empenhamento absolutamentoe extraordinário na forma de
voluntariado dos membros do Clube de Rugby de São Miguel. ——————————
—— Demonstrava a sua ligação com a comunidade e fazia parte já dos clubes mais
significativos da vida da Freguesia de Alvalade. ————————————————
—— Demonstrando essa necessidade e tanto por ser um clube em crescimento como por
ser um clube que demonstrava capacidade de gestão, o que se propunha à Assembleia
de Freguesia era que fosse o Clube de Rugby de São Miguel a fazer a gestão desse
espaço.————————————————————————————————
-— Depois havia alguns apontamentos de pormenor relativamente à revisão do
contrato-programa mas ficava à disposição dos Membros da Assembleia. ——————
—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que não tinha propriamente uma
dúvida a esse respeito, mas tinha um comentário e uma afirmação que gostaria de fazer:
—— 0 CDS costumava nas Assembleias de Freguesia ter sempre, e não era exceção o
caso, um papel criterioso na análise das parcerias e das modificações e adendas que o
Executivo ia propondo, inclusive corn agentes terceiros. Se havia parcerias que
mereciam o questionamento do CDS, essa não era certamente uma delas.——————
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-— O Clube de Rugby de São Miguel tinha sido claramente um clube que era um
dínamo da Freguesia de Alvalade, que honrava a Freguesia e também o desporto
nacional, porque já ia tendo uma dimensão muito considerável no panorama do râguebi
português. ———————————————————————————————
—— Era um ótimo exemplo nessa fase, mesmo uma referência. Podiam afirmar sem
grande parcimónia que era um espelho da sociedade civil viva, era uma prova de que o
desporto podia ser verdadeiramente um motor social. Portanto, era justíssimo que esse
ponto da ordem de trabalhos fosse à Assembleia, independentemente da hora. Era
também o compromisso para o qual foram eleitos no CDS, vendo com grande apreço o
trabalho que o Clube de Rugby de São Miguel desenvolvia. A sua intervenção social
não era de agora, mas tinha-se destacado por demais num sinal muito positivo que
gostaria de deixar.—————————————————————————————
—— A adenda ao contrato-programa que o Executivo levava ao plenário, estava em crer
que se justificava. Dava mostras do compromisso que tinha sido firmado e era uma
palavra também para futuro. Se essa parceria tinha funcionado, era muito importante
que os Membros do Executivo mantivessem esse compromisso com um agente vivo e
não só da Freguesia, mas da Cidade de Lisboa. —————————————————
—— Uma palavra de agradecimento ao Clube de Rugby de São Migel e como não
poderia deixar de ser, até por uma questão de coerência com o entendimento do PSD,
votariam essa adenda que era submetida à Assembleia de Freguesia. ————————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) disse que não conseguia ficar indiferente às últimas
palavras que ouvira e, portanto, tinha que fazer uma intervenção sobre esse ponto.——
—— O contrato-programa da Junta de Freguesia com o Clube de Rugby de São Miguel,
ao qual se propunha uma adenda, outorgado a 14 de maio de 2016, tinha sido constmído
na sua génese com o envolvimento cooperativo do Presidente da Junta de Freguesia, do
Vogal do pelouro do desporto e do próprio clube. Essa era a atitude correia. —————
—— Ao invés, a proposta de adenda que apreciavam tinha sido construída
unilateralmente pelo Presidente da Junta de Freguesia e não reconhecia nela razão que
justificasse essas alterações, nem que se estivesse a beneficiar a instituição parceira ou
mesmo a valorização daquele equipamento, razão pela qual o PCP iria votar contra. -—
—— Aceitava a lógica da alteração do início da vigência do contrato contidos nos
pontos 12 e 13 da proposta, dado que a gestão desse equipamento só tinha passado para
a entidade parceira efeti vãmente no início de 2019. ———————————————
—— O PCP não acompanhava em absoluto a alteração que transferia para a Junta de
Freguesia a totalidade dos consumos de água e energia nos primeiros três anos do
contrato. ————————————————————————————————
—— Alertava inclusive para uma gralha no contrato-programa, no ponto 10, na 4a
cláusula. Estava lá "ano" e devia estar "no".——————————————————
—— O PCP não acompanhava igualmente a passagem das instalações que estavam
destinadas inicialmente para o Hóquei Clube de Portugal para a gestão do Clube de
Rugby de São Miguel. ———————————————————————————
—— No que respeitava a que os encargos passassem a ser integralmente assumidos pela
Junta de Freguesia de Alvalade nos três primeiros anos de vigência do contrato-
programa, a justificação dada não estava devidamente fundamentada. Não estava
enunciado o valor referente às benfeitorias realizadas nem era justificada a diminuição
de receitas no que respeitava à gestão daquele equipamento. ————————————
-— Contudo, mesmo que se materializassem essas evidências, por se tratar de uma
situação de apoios pontuais deveriam ser tratados dessa mesma forma e não
solucionados através de uma alteração a um protocolo com vigência de vinte anos e que
era dirigido à gestão de um equipamento. ———————————————————
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—— A Junta tinha mecanismos para poder optar por uma outra solução, avaliando a
pertinência e evidência dos factos apresentados de modo a agir em conformidade com
os mesmos, de forma mais célere. Não um apoio que seria diluído no tempo e associado
ao presente protocolo. ———————————————————————————
—— Considerava que essa era a opção mais carreta de agilizar os apoios. Aliás, como já
sucedera em situações semelhantes, apoios pontuais através do regulamento da Junta de
Freguesia para obras, aquisição de materiais, transportes, etc. ———————————
—— Aliás, ao evocar-se os efeitos da pandemia nas atividades das instituições para se
atribuirem apoios financeiros adicionais deviam ter em conta que o acréscimo de
despesa devia ser fundamentado com ferramentas e critérios comuns aos vários
pelouros, pois essa era uma situação que podia vir a ser transversal às diversas áreas. -
-— Quanto à passagem das instalações do Clube de Hóquei de Portugal, a solução
proposta também não parecia muito assertiva. Embora reconhecesse a legitimidade
dessas instituições terem ambição de alargar as suas atividades, deviam fazer de forma
consolidada e de acordo com os meios existentes. Esse espaço nunca esteve pensado
para finalidade agora proposta, a que acrescia, pela experiência, a existência de outras
instituições igualmente com necessidade de instalações para desenvolver a sua atividade
regular.————————————————————————————————
—— Assim, esse espaço deveria passar para a Junta, de modo a que a mesma o pudesse
ceder para outras instituições ou outra instituição, o que representaria uma mais valia no
que respeitava ao uso diversificado desse complexo desportivo. ——————————
—— Era entendimento do PCP que na proposta em apreço não havia uma justificação
plausível para realizar alterações de incidência financeira ao contrato-programa, nem
aos espaços alocados. Essa não era uma solução adequada para o clube, nem para a
Freguesia. ———————————————————————————————
-— Devia-se recorrer aos mecanismos ao dispor da Junta, em particular o RAFA, por
forma a poderem replicar o mesmo critério, ou então avaliar mecanismos de caráter
excecional, se assim fosse necessário. ————————————————————
-— Nesse sentido, obviamente, os eleitos do PCP votariam contra. Entendia que na
Freguesia não existia só o Clube de Rugby de São Miguel. Havia uma série de outras
instituições que os Vogais do pelouro do desporto tinham vindo a acompanhar e sabiam
a situação crítica em que estavam.——————————————————————
—— Deviam ser todos muito cautelosos na gestão dessas coisas. Essa era a ideia do

-— O Senhor Presidente da Junta disse que queria aproveitar o momento não para
comentar o que foi dito, até porque já tiveram oportunidade de fazer essa discussão em
sede de Executivo, mas para ficar bem claro e em ata o seguinte:—————————
-— O Clube de Rugby de São Miguel continuaria a merecer o seu empenho pessoal
enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade em tudo o que fosse necessário
para o seucrescimento.——————————————————————————
—— A proposta fazia todo o sentido e, aliás, apresentara-a no âmbito das competências
que tinha em sede de lhe caberem as coletividades. ———————————————
—— Membro Daniel Carapau (BE) disse que era uma situação um pouco anómala
essa divergência, não havendo acordo de quem tinha o pelouro do desporto. De
qualquer modo iria votar contra não por causa do clube, claro que deviam ser
promovidas as atividades do clube, mas apenas por não entender que se justiïïcasse a
responsabilização pelo pagamento dos custos da eletricidade, gás e água durante três
anos. Não devia ser a Junta de Freguesia a assumir por inteiro esses custos e portanto
votariacontra.——————————————————————————————
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—— O Senhor Presidente da Junta disse que só quem não tinha grande experiência
política ou queria aproveitar o momento para fazer alguma j igajoga que não se entendia
poderia dizer que no âmbito de uma coligação de dois partidos diferentes, com tradições
diferentes ainda que nalguns casos se aproximassem substancialmente... aliás, estando
até o BE numa coligação camarária com o PS, onde as divergências eram maiores do
que os bons costumes e a correção política obrigariam, poderia dizer que essa tradição
de divergência entre o PS e o PCP em sede de Executivo não era aceitável. —————
—— Sobre a consciência de cada um e como cada um agia, ficava para si próprio. ———
—— No seu caso era Presidente mas não era responsável apenas pela Presidência, tinha
competências nas atribuições que lhe eram cometidas e nelas cabiam as coletividades.
Portanto, sobre legitimidades, para além de ser Presidente e assinar os contratos-
programa, tinha também as coletividades.———————————————————
-— O Membro Daniel Carapau podia justificar como quisesse o facto de votar contra a
atribuição da sala ao Clube de Rugby de São Miguel, mas iria votar contra a atribuição
da sala ao Clube de Rugby de São Miguel. ——————————————————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) disse que só queria reafirmar que não era uma
posição contra o Clube de Rugby de São Miguel, não era de todo. Reconhecia muito o
trabalho do Clube de Rugby de São Miguel e por isso considerava que a resposta tinha
que seroutra.——————————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 100/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria dos Membros que votaram, com 12 votos a favor (PS e CDS-PP) e 3
votos contra (CDU e BE) —————————————————————————
—— (Os Membros do PSD não participaram na discussão e votação da Proposta n°
100/2020)—-——————————————————————————————
-— Ponto 10 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 19/2020, relativa à
autorização de celebração de protocolo entre a Junta de Freguesia de Alvalade e o
Município de Lisboa, para atribuição de prémio de mérito correspondente à
classificação em 4° lugar na 5a edição da^Qlisipíadas - 2019^ e subsequente
ratificação pela Assembleia de Freguesia de Alvalade; ————————————
—— O Senhor Presidente da Junta referiu que esse ponto era relativamente simples.
A Junta de Freguesia ficou em quarto lugar nas Olisipíadas e era um prémio monetário
em função disso. Havia obrigações que tinham de cumprir e o que pedia era uma
ratificação. ———————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 19/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade dos Membros que votaram. ————————————————
—— (Os IVIembros do PSD não participaram na discussão e votação da Proposta n°

-— Ponto 9 - Apreciação, discussão e votação^ da Proposta n.° 45/2020, relativa à
celebração de contrato interadministrativo de delesação de competências entre a
Junta de Freguesia de Alvalade e a Câmara Municipal de Lisboa, com vista a
execução de proieto vencedor da edição 2018/2019 do Orçamento Participatívo de
Lisboa, "Requalificar a Azinhasa das Teresinhas"; —————————————
—— O Senhor Presidente da Junta expicou que tiveram a felicidade de uma proposta
de orçamento participativo do ano anterior aprovada para o território da Freguesia de
Alvalade, em particular na Azinhaga das Teresinhas, que era uma azinhaga traseira à
Avenida Gago Coutinho e em particular num lote lateral à comunidade hindu sediada na
Freguesia. ————————————————————————————————

./•

[,
36 ^



—— Passaria por uma delegação de competências, se a Assembleia assim entendesse,
para que a Junta de Freguesia fizesse a obra. Era exclusivamente uma obra de espaço
verde e a construção seria relativamente simples, para utilização de toda a população.—
-— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que o sentido de voto do PCP seria
contra por considerar que a Junta já tinha assumido um conjunto elevado de CDCs e a
assunção de mais esse podia comprometer a execução das suas competências próprias.
—— Acrescia que havia outros orçamentos participativos vencedores que se
encontravam por executar e por coerência o que era exigido era que fosse a Câmara
Municipal de Lisboa a assumir a execução dos mesmos. —————————————
-— Recordou que ainda se encontravam por liquidar os compromissos da Câmara no
âmbito do OP com vista à requalificação do complexo desportivo de São João de Brito,
no valor de mais de 500 mil euros. ——————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 45/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria dos Membros que votaram, com 13 votos a favor (PS, CDS-PP e BE) e 2
votos contra (CDU) ————————————————————————————
—— (Os Membros do PSD não participaram na discussão e votação da Proposta n°

-— Ponto 11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 99/2020, relativa à
realização de protocolo com o Clube Lions de Lisboa Alvalade, com vista a
responder a situações de carência económica; ————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que essa proposta surgia no âmbito do
trabalho feito em parceria em sede de comissão social de Freguesia, conseguindo
potenciar as competências e as respostas que cada instituição individualmente conseguia
auxiliar, tanto a Junta de Freguesia nas suas respostas sociais como as outras
instituições da Freguesia que participavam na comissão social de Freguesia. —————
—— 0 Lions Clube de Alvalade, como aliás todos os Lions se bem conhecia o espírito
subjacente, tinha uma larga tradição naquilo que tocava à saúde dos olhos e nesse
âmbito o que fazia era sobretudo apoiar as participações sociais para pessoas que tinham
dificuldades em ter repostas para os seus problemas de saúde visual. ————————
-— Havia rastreios de saúde que a Junta de Freguesia de Alvalade ia promovendo com
a colaboração do Lions Clube e muitas vezes em co-organização, a quem saudava pela
participação e pela colaboração sistemática que tinha grandes fmtos para a Freguesia. -
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 99/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade dos Membros que votaram. ————————————————
—— (Os Membros do PSD não participaram na discussão e votação da Proposta n°
99/2020)-———————————————————————————————
—— Ponto 12 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 16/2020, relativa à
realização de protocolo com o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa;————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que não queria deixar de dar uma nota
particularmente importante e relevante. ————————————————————
—— Nesse protocolo estava consubstanciada a maneira como em Alvalade trabalhavam
em rede a partir das relações criadas e estabelecidas na comissão social de Freguesia, de
que o Centro Hospitalar Psiquiátrico fazia parte, e de como uns com os outros
percebiam como se podiam ajudar e ajudando as pessoas que procuravam para receber
respostas. ————————————————————————————————
-— O Centro Hospitalar Psiquiátrico era uma instituição que fazia parte da vida do
território em várias décadas e durante muitos anos olhada com muita desconfiança, com
algum temor, também pela maneira como os doentes eram tratados e pela maneira como
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interagiam com os demais fregueses no território. A verdade era que as coisas tinham
mudado muito e tinha-se apostado sobretudo naquilo que devia ser a integração das
pessoas com problemas de saúde mental no mundo quotidiano fora de muros. ————
—— Isso tinha levado muitas dificuldades às instituições, fosse do ponto de vista das
respostas de habitação. Já tivera a esse propósito oportunidade, sem grande valimento
aliás, de falar com o gabinete do Senhor Vereador Manuel Grilo, mas naquelas que
eram as respostas que a Junta de Freguesia conseguia dar tentava-se ao máximo dá-las,
em particular no que dizia respeito à integração no mundo do trabalho dos utentes do
Centro Hospitalar Psiquiátrico. ———————————————————————
-— O que se propunha fazer era um protocolo para, nas possibilidades da Junta,
integrar as pessoas com os equipamentos necessários de trabalho. Cada caso era um
caso e seriam analisados individualmente para saber a cada um de acordo com as suas
capacidades e possibilidades. Poderia haver circunstâncias em que essas pessoas iriam
trabalhar para o serviço de higiene urbana, para a biblioteca, para os serviços
administrativos, quando fossem necessários. Daí o protocolo estabelecer alguma
abrangência relativamente às possibilidades. —————————————————
—— Era um protocolo particularmente importante e que de alguma maneira
demonstrava aquilo que tinha sido o trabalho em rede que a Junta de Freguesia de
Alvalade em colaboração com todas as instituições da comissão social de Freguesia
conseguia criar para fazer do território aquilo que ele era historicamente, um território
de solidariedade e onde se trabalhava em conjunto para servir melhor a população. -—
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 16/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade dos Membros que votaram. ————————————————
—— (Os Membros do PSD não participaram na discussão e votação da Proposta n°

—— Seguidamente, submeteu à votação a Ata em Minuta referente à presente sessão,
tendo a Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade. ———————————
-— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que não sabia como iria decorrer a
Assembleia e queria saudar os técnicos que estiveram atrás da realização da
Assembleia. Correra muito bem e tinha que agradecer às pessoas envolvidas.————
-— Por outro lado e como decano da Assembleia de Freguesia, permitissem-lhe dizer
que j á estavam no dia 25 de Abril. —————————————————————
—— 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. ————————————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a participação de todos, o
empenho e a dedicação que revelavam relativamente à Freguesia de Alvalade. Era
muito grato verificar isso. ——————————————————————————
-— Agradeceu também a colaboração inestimável do técnico de informática da Junta,
sem ele não teria sido nada e graças a ele já seria capaz de fazer uma Assembleia desse
tipo em todos os azimutes. —————————————————————————
-— Desejou a todos um grande 25 de Abril e deu um Viva à Liberdade. ——————
—— O Senhor Presidente da Junta agradeceu o esforço de todos os Membros de
todos os partidos para a construção de uma Freguesia melhor, porque não havia louros
pessoais em momento algum. ———————————————————————
—— O atual momento da história demonstrava que eram capazes de constmir um
espírito democrático e de Abril, uma sociedade melhor, mais justa, que conseguia dar
parte das respostas necessárias ao que eram as expetativas dos fregueses. ——————
—— Os trabalhadores da Junta mereciam um agradecimento, em particular o
informático Daniel Pereira que tinha sido inestimável, mas também todos os outros
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trabalhadores que todos os dias estavam na rua ou em casa mas continuando a dar as
respostas necessárias. ———————————————————————————
—— Da sua parte era com alguma comoção que sendo já dia 25 de Abril, o dia que os
democratas celebrariam sempre com alegria e nunca cansados, a Assembleia terminava.
Daria sempre o melhor de si para que pudesse decorrer com normalidade democrática.
-— Deu um Viva ao 25 de Abril e à Democracia. ———————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, concluída a ordem de trabalhos, deu por
encerrada a reunião, eram zero horas e quarenta e cinco minutos do dia 25 de abril de

—— Da sessão foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada
pêlos membros da Mesa presentes. —————————————————————
l ".SECRETÁRIO - 2°. SECRETARIO
.„.———„.———...————OPRESIDENTE-——————————————
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