
-— SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVALADE,
REALIZADA NO DIA UM DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE———————
-—————.———„———ATA NUMERO NOVE—————————————
-.-———————„————(Mandato 2017-2021)——————————————
—— Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezanove reuniu na sua Sede, sita na
Rua Conde de Arnoso número cinco-A, Lisboa, a Assembleia de Freguesia de Alvalade,
sob a presidência do seu Presidente efetivo, Luís Filipe Nunes Coimbra Nazaré,
coadjuvado por Igor Boal Roçadas, Primeiro Secretário. —————————————
-— Assinaram a "Lista de Presenças", para além dos mencionados, os seguintes
Membros: ———————————————————————————————
-— Do Partido Socialista (PS): - Rosa Maria Gomes Lourenço, António Diogo
Carvalho Gongo Carvalheda, André Manuel Rabaça Bernardo, Rita Alexandra Delgado
Branco dos Santos Teixeira, Ana Luísa Flores de Moura e Regedor e Vitor Jorge Oliveira
Martins.————————————————————————————————
-— Do Partido Social-Democrata (PSD): - Catarina Maria Martins Vaz Ferreira e
Silva, António Manuel Pimenta Proa, José LUÍS Rezende Moreira da Silva e Joaquim
Miguel Calado Cortes de Meirelles. —————————————————————
-— Do Centro Democrático Social-Partído Popular (CDS-PP): Francisco Maria Rosa
Fialho Camacho, Abel Manuel de Matos Alves dos Santos, Ana Rita Gagean de Sousa
Guerra Costenia e José Lima Andrade dos Santos Correia.————————————
-— Da Coligação Democrática Unitária (CDU): - Ana Cristina Nunes Gouveia e
Aquino José Mário de Noronha.———————————————————————
-— Do Bloco de Esquerda (BE): João Luís Lima de Morais.———————————
-— Faltaram à reunião os seguintes Membros: Joana Vanessa Henriques Medeiro, que
justificou a sua ausência e foi substituída por Vítor Martins;————————————
—— Mário Rui Peixoto dos Reis Costa, que justificou a sua ausência e foi substituído por
Ana Luísa Regedor;————————————————————————————
-— Sara Luísa Nunes de Sousa Santos, que justificou a sua ausência e foi substituída por
JoaquimMeirelles;————————————————————————————
-— Afonso Maria da Silva M.oreira, que justificou a sua ausência e foi substituído por
João Morais;——————————————————————————————
-— As vinte e uma horas, constatada a existência de quorum, o Senhor Presidente da
Assembleia declarou aberta a reunião. ————————————————————
„.-.„.——..-.—- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO ————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia verificou não existirem inscrições de público
paramtervir.———————————————————————————————
————————— PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ———————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que tinha proposto em reunião de Executivo
um louvor a uma antiga trabalhadora da Junta de Freguesia, a Sandra Monteiro LUÍS, ali
presente e que saudava com saudade. Apresentava à Assembleia de Freguesia esse louvor:

——————————————— Louvor ——————————————————
"—— ffo momento em que cessa funções como técnica superior no Serviço de Açâo
social, Habitação, Saúde e Igualdade da Junta de Freguesia de Alvalade, cumpre
manifestar público louvor à Licenciada Sandra Cristina Costa Monteiro LUÍS, pelo grau
de compromisso, pela competência técnica, pelo sentido de responsabilidade e pela
lealdade institucional que sempre demonstrou no desempenho das funções que lhe foram
cometidas. ———————————————————————————————
—— A Licenciada Sandra Luís exerceu funções na Junta de Freguesia de Alvalade entre
75 de setembro de 2014 e 31 de dezembro de 2018, tendo corajosamente aceite o desafio ./
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de contribuir para a construção da nova Freguesia de Alvalade, no contexto da
reorganização administrativa da Cidade de Lisboa. ———————————————
—— A disponibilidade e preparação técnica evidenciadas no tratamento das vastas
matérias que lhe foram confiadas foram determinantes no sucesso da implementação das
opções políticas desta Junta de Freguesia. ——————————————————
——A Licenciada Sandra Luís teve uma participação decisiva na preparação e execução
de vários projetos centrais no campo dos Direitos Sociais. Começou por ser uma das
trabalhadoras fundamental na instalação de procedimentos nesta área na sequência da
Reforma Administrativa de 2013. A par disto teve largas e centrais responsabilidades na
criação da Comissão Social de Freguesia de Alvalade, de quem foi sempre grande
impulsionadora e dedicada profissional. Outras empresas que têm preenchido e
cumprido as obrigações e propósitos desta Junta, tiveram na Licenciada Sandra Luís um
importante apoio e fundamentação. —————————————————————
—— A dedicação, competência e integridade com que exerceu as funções que agora cessa
são por todos reconhecidas, tendo o seu desempenho prestigiado o exercício de funções
públicas. ———————————————————————————————
—— Assim, é da mais elementar justiça manifestar-lhe e testemunhar neste louvor o
apreço e agradecimento da Junta de Freguesia de Alvalade. ———————————
—— Continuando, disse que queria também de um ponto de vista mais pessoal, embora o
louvor o fosse, mas com a grandeza das palavras que eram publicadas em Diário da
República, dizer à Sandra LUÍS como fizera na comissão social de Freguesia, onde
agradeceram substancialmente o trabalho e dedicação, todo o apoio e todo o empenho
dedicado à Junta de Freguesia de Alvalade, em particular o facto de ter sido a pessoa que
o iniciou aquando da sua chegada à Junta de Freguesia na questão dos direitos sociais e
fazendo todo o follow-up das questões que nos últimos anos se dedicara intensamente. -
-— O seu obrigado pessoal. Não iria esquecer a sua dedicação e amizade. —————
-— Membro Ana Gouveia (CDU) apresentou o seguinte documento:-——————
———————————————— Moção—————————————————
"——— Obras de Beneficiação nas Escolas do Primeiro Ciclo de Alvalade——————
—— Os eleitos da CDU, na Freguesia de Alvalade e na Câmara Municipal de Lisboa, há
muito que têm vindo a alertar para a necessidade de se proceder à requalificaçâo das
escolas da Freguesia, de forma a garantir as condições necessárias para o bom
funcionamento destes estabelecimentos de Ensino. ———————————————
—— A CML, no âmbito das suas competências próprias, avançou com as obras desejadas
e necessárias de beneficiação geral e espaços exteriores de quatro escolas, EB l
Coruchéus, EB1 Dom Luís da Cunha, EB1 do Bairro de São Miguel e EB l da Escola
Teixeira de Pascoaes. Em todas estas empreitadas os prazos de conclusão, 365 dias, não
foram cumpridos, representando inúmeros constrangimentos para o normal
funcionamento destas escolas. ———————————————————————
——Na EB l dos Coruchéus foi assinado contrato, pela CML, após adjudicação a 13 de
outubro de 2016, as obras foram concluídas em Setembro de 2018.————————
—— Na EB l Dom Luís da Cunha, foi assinado contrato em 20 de outubro de 2016, a
obra ainda não foi dada por concluída. ———————————————————
—— Na EB l do Bairro São Miguel, foi assinado contrato a 21 de dezembro de 2016, a
obra ainda não foi dada por concluída. ———————————————————
—— Na EB l Teixeira Pascoaes, foi assinado contrato a 28 de Março de 2017, tendo a
CML procedido à resolução do contrato da empreitada alegando erro grave do
empreiteiro na execução dos trabalhos. Aguarda que seja lançado novo procedimento.
—— Acresce ao atraso da conclusão das obras, a existência de problemas que têm vindo
a ser detectados no que respeita à qualidade dos materiais ou acabamentos, tendo sido
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já detectadas infiltrações, falta de protecções nos vãos de escada, sistemas de
climatização sem funcionar ou inadequados, acessos para pessoas com mobilidade
reduzida, cozinhas sem estarem ainda a funcionar com confecção local, entre outros. -
—— A EB1/JI de Santo António, a única escola do primeiro ciclo que falta ser
intervencionada, embora esteja concluído o projecto, também aguarda que seja lançado
o procedimento para o lançamento da empreitada. ———————————————
—— O caso mais gritante deste conjunto de empreitadas, onde tudo o que podia correr
mal correu, é a EBl/Jl Teixeira de Pascoaes com parte das aulas e o refeitório a
funcionar em monoblocos, alguns destes colocados em inícios de 2016 e tendo ficado
aproximadamente dois anos sem serem usados, ocupando o recreio da escola. —-——
——Para agravar esta situação, os monoblocos foram colocados sem o cuidado
necessário, não tendo sido feita uma avaliação aos isolamentos, sistema eléctrico, ar
condicionado e rede de saneamento. Esta situação levou a que ocorressem incidentes e
agravando o desconforto para toda a comunidade educativa. Mesmo tendo sido
progressivamente melhorados, persistem alguns problemas no que respeita à qualidade
destas instalações, assim como das salas de aula do edificado que ainda não foi
intervencionado, para além dos constrangimento no recreio, uma vez que esta solução
rouba espaço às crianças para brincar. ———————————————————
-— Todas estas empreitadas foram adjudicadas a empresas diferentes, tendo apenas
como factor comum o dono de obra ser a CML a quem compete o acompanhamento e
fiscalização destas obras.—————————————————————————
—— Face ao exposto, os eleitos da CDU, propõem que a Assembleia de Freguesia de
Alvalade, na sua reunião de 01/04/2019, delibere solicitar à CML:————————
—— 7. Que informe os eleitos da Assembleia de Freguesia de Alvalade das razões que
levaram aos atrasos e problemas decorrentes das empreitadas nas escolas deAlvalade;
—— 2. Que assuma como prioritária a conclusão do projecto e lançamento do
procedimento para empreitada da obra na EBl/Jl Teixeira de Pascoaes, com vista à
conclusão o mais rápido possível desta obra; —————————————————
—— 3. Que avance a curto prazo com um projecto de intervenção para as medidas
provisórias que garantam a segurança e conforto da comunidade educativa na EB1
Teixeira Pascoaes até à conclusão da obra;——————————————————
—— 4. Que adopte as medidas necessárias com vista a conclusão o mais célere possível
das obras em curso; ———————————————————————————
—— 5. Que procure acautelar que os problemas identificados nas empreitadas em curso,
não se repitam na EB l de Santo António e que avance com a maior celeridade possível
o lançamento da empreitada para esta escola. —————————————————
—— 6. Enviar esta moção para as seguintes entidades: —————————————
—— a) Presidente da CML e Vereadores dos vários partidos eleitos na CML; ————
—— b) Presidente da AML e Deputados Municipais dos vários partidos eleitos na AML;

—— c) Direcção dos respectivos Agrupamentos de escolas da Freguesia de Alvalade; -
—— d) Coordenação das respectivas escolas da Freguesia de Alvalade; ——————
—— e) Associações de Pais das respectivas escolas da Freguesia de Alvalade; ———
—— Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Alvalade ————————— "
—— Continuando, recordou que a CDU tinha apresentado em 31 de junho de 2017 pela
segunda vez à Assembleia de Freguesia de Alvalade uma moção no sentido de pôr fim à
cobrança de estacionamento aos utentes do centro de saúde/unidade de saúde familiar de
Alvalade. Essas moções foram aprovadas pela Assembleia de Freguesia e queria, passado
esse tempo, saber se havia alguma resposta das entidades a quem foram endereçadas as
moções aprovadas.————————————————————————————

3

/
/.

!i
•L



-— Dizer também que os eleitos da CDU apresentaram em 13 de novembro de 2018 uma
moção intitulada "Teatro Maria Matos encerrado, Freguesia de Alvalade privada de mais
um equipamento cultural". Nessa moção solicitava-se manifestar o desagrado
relativamente ao encerramento e inutilização do equipamento cultural de maior
importância para a Freguesia e para a Cidade de Lisboa; solicitar à CML que esclarecesse
qual o ponto de situação do Teatro Maria Matos, designadamente no que se referia a
prazos e procedimentos do concurso de concessão e que informasse por quanto tempo
previa o encerramento e não utilização do equipamento; solicitar à CML que procedesse
no sentido de resolver com a maior proximidade possível essa situação, procurando a
reabertura e utilização do Teatro Maria Matos enquanto equipamento de promoção
cultural fundamental na Freguesia. —————————————————————
—— Tendo em conta que esse equipamento continuava sem utilização, parecia pertinente
o reenvio da moção no sentido de obter os esclarecimentos solicitados. ———————
-— Membro António Proa (PSD) disse que sobre as questões das obras nas escolas da
Freguesia tivera já oportunidade, mesmo com o Senhor Presidente, de manifestar essa
preocupação noutro local. Tinha ouvido também as preocupações do Senhor Presidente e
estava certo que ele daria informações. ————————————————————
—— Não queria deixar de dizer que o PSD associava-se às preocupações manifestadas
pela moção apresentada, em particular à grave questão relativa à situação da Escola
Teixeira de Pascoaes, porquanto se mantinha durante muito tempo. As crianças que ali
estudavam estavam em condições que não eram seguramente desejáveis e preocupava o
facto dessa situação parecer corresponder a um padrão nas obras das escolas, como aliás
fora muito bem relatado pela moção. Parecia existir um padrão de problemas nas obras
que eram executadas nas escolas. ——————————————————————
—— Sabia que era nas escolas em geral da Cidade de Lisboa, mas ali tratava-se das escolas
da Freguesia e os exemplos dados eram suficientes para se poder dizer que existia de facto
um padrão de problemas nas obras de recuperação das escolas. ——————————
—— Queria sublinhar a preocupação com esse padrão. Não se tratava de casos isolados,
de problemas episódicos, parecia serem problemas sistemáticos e a Junta de Freguesia
poderia e deveria ter um papel importante para que esse tipo de práticas se alterasse e os
problemas fossem resolvidos.———————————————————————
-— Voltava a sublinhar a situação dramática da Escola Teixeira de Pascoaes, que para
além do atraso nas obras que provocara uma situação indesejável, até essa situação
poderia ser apesar de tudo menos grave se houvesse outro cuidado nas instalações ditas
provisórias mas que já se prolongavam com demasiado tempo. ——————————
—— Em nome do PSD associava-se a essa preocupação, mas sobretudo que saísse da
Assembleia de Freguesia uma mensagem forte para a Câmara Municipal relativamente a
essa preocupação e insatisfação e urgência da Câmara alterar a forma como tinha gerido
as obras nas escolas de Lisboa e em particular no caso das escolas da Freguesia de
Alvalade. ———————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que em relação às questões colocadas, em
particular relativamente à moção da Teixeira de Pascoaes, o Executivo acompanhava a
pertinência da moção. Já tivera oportunidade de o dizer na Assembleia de Freguesia e
noutros fóruns em que representava a Junta de Freguesia de Alvalade, que seria
porventura a questão mais gravosa que tinham no território e, portanto, era algo que
acompanhavam tendo em conta a gravidade da situação. —————————————
—— Relativamente às moções anteriores que colocaram, não se recebera nenhuma
resposta por parte do Parque Saúde e, portanto, achava legitimo e pertinente o reenvio da
moção. ————————————————————————————————
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-— Sobre a moção do Maria Matos, como sabiam, o concurso tinha sido contestado e
estava judicialmente a ser resolvido. Era natural que enquanto as coisas estivessem nos
tribunais ficassem limitados do ponto de vista político. De qualquer fornia, era da
responsabilidade da CML e essas questões foram endereçadas à Senhora Vereadora da
Cultura, que aproveitara para fazer obras de melhoramento na acessibilidade a pessoas
com mobilidade reduzida no Maria Matos. ——————————————————
—— Era uma questão que se encontrava nos tribunais e o que podiam esperar era que
resolvessem de maneira célere a questão do concurso para que o equipamento cultural
continuasse a servir a Freguesia, como aliás o concurso promovido assim garantia, no
entendimento do PS. ———————————————————————————
—— Em relação à intervenção do Membro António Proa, de alguma forma tinham nos
mesmos fómns acompanhado e sido porta-vozes da questão da Teixeira de Pascoaes. A
Teixeira de Pascoaes tinha um conjunto de particularidades mais ou menos conhecidas, o
facto de ter caído a lage, do empreiteiro ter falido. Eram questões que mereciam resolução
noutros fómns também judiciais, se assim fosse o entendimento coletivo. ——————
—— Era precisa uma resposta firme de alternativa para que as obras pudessem decorrer
de forma mais célere, de maneira a que as crianças não ficassem naquela situação o tempo
todo de frequentar a escola. Não fazia sentido uma criança durante quatro anos passar o
período escolar todo a ter aulas em contentores. Era nesse sentido que tinha vindo a falar
com o Senhor Presidente da Câmara e na reunião descentralizada para a Freguesia de
Alvalade teria oportunidade de endereçar novamente essas preocupações. ——————
-— Já o tinha feito na Assembleia Muncipal por alturas do Orçamento, questionando o
Senhor Vereador Manuel Grilo a propósito dos timings para a resolução do problema das
obras na escola. O Senhor Vereador comprometera-se, e pelo que sabia tinha cumprido,
a reuniões periódicas com a comunidade escolar da Teixeira de Pascoaes para fazer o
acompanhamento do que estava a ser diligenciado.———————————————
-— A Junta de Freguesia de Alvalade tinha propostas que endereçava diretamente ao
Senhor Presidente da Câmara no sentido de as resolver com urgência.———————
-— A única coisa que não acompanhava na intervenção do Membro António Proa era a
de fazer a assunção coletiva de ser um problema que ocorria em todas as escolas da
Freguesia de Alvalade. Pelo contrário, a CML tinha o desiderato de fazer um investimento
muito significativo nas escolas da Freguesia. —————————————————
—— Lembrava que as obras nos Coruchéus acabaram e decorreram de maneira muito
positiva. As obras na escola do Bairro de São Miguel e na escola Dom Luís da Cunha
tiveram atrasos normais que decorriam dos procedimentos concursais terem sido lançados
em período de crise com preços baixos, que os senhores empreiteiros tiveram que
acondicionar com outras obras em virtude da economia ter crescido e os preços terem
crescido. De qualquer maneira, eram obras que decorriam bem e que a breve trecho iriam
acabar. ————————————————————————————————
-— A escola de Santo António também entraria em obras em breve. Esperava que não
com os problemas da Teixeira de Pascoaes e isso teria que ser acuatelado. Aliás, pelo que
sabia, a Câmara Municipal terminara a constmção de uma escola de substituição no
perímetro da escola para que as obras pudessem decorrer de maneira muito mais célere,
o que não acontecera na Teixeira de Pascoaes. —————————————————
—— As obras na escola de São João de Brito também decorreram bem e aquilo que
podiam ver era que havia um investimento muito significativo da parte do executivo
camarário nas escolas da Freguesia.—————————————————————
-— A Teixeira de Pascoaes era uma grande infelicidade que tiiiha acontecido a todos e
exigia a preocupação política. A esse propósito tivera oportunidade de fazer parte da
sétima comissão de cultura e educação da Assembleia Municipal e convidar os Senhores
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Deputados Municipais a visitar a escola, de onde resultara uma recomendação à Câmara
Municipal. Como tinha dito na última Assembleia de Freguesia, exerceria com
"violência" junto do poder político camarário a obrigação de dar uma resposta suficiente
e cabal aos problemas da Teixeira de Pascoaes. Naquilo que eram as suas competências
tinha-o feito. ——————————————————————————————
-— Era um problema grave e que no fim da história teria sido um mau problema. A
intenção era que ele pudesse ser resolvido com o empenho de todos e agradecia a moção
do PCP, que era muito oportuna. ——————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Moção "Obras de Beneficiação nas Escolas do Primeiro Ciclo
de Alvalade", apresentada pela CDU, tendo a Assembleia deliberado aprovar por
unanimidade. —————————————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) apresentou o seguinte documento: -———
——————————————— Saudação ————————————————
"—„———— por ocasião do 45° aniversário do 25 de Abril de 1974 ———————
—— Neste mês de Abril assinalam-se duas datas muito importantes: No dia 2 de Abril o
43° aniversário da Constituição da República Portuguesa e no dia 25 de Abril o 45'
aniversário da gloriosa Revolução de Abril. A Constituição cons agra princípios e normas
que constituem elementos bastantes para um Portugal de liberdade, democracia,
progresso social e económico, desenvolvimento cultural e Paz. ——————————
—— Consagra igualmente o Poder Local Democrático, um exemplo do qual é esta
Assembleia de Freguesia. Consagra um Poder Local amplamente participado, plural,
colegial e democrático. O Poder Local Democrático que ajudou a operar profundas
transformações sociais, uma importante intervenção na melhoria das condições de vida
das populações, a superação de enormes carências e a resolução de problemas que
excedem em larga medida as suas competências. A Revolução de Abril constitui uma
realização histórica do povo português, um acto de emancipação social e nacional. O 25
de Abril de 1974 transformou profundamente toda a realidade nacional. Pôs fim a 48
anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas. Restituiu a
Liberdade aos portugueses, consagrou direitos, impulsionou transformações económicas
e sociais.————————————————————————————————
—— A Assembleia de Freguesia de Alvalade, reunida a 01/04/2019, delibera:————
—— l. Saudar os Militares de Abril e os Deputados Constituintes. ————————
—— 2. Saudar os valores e conquistas da Revolução de Abril. ——————————
—— 3. Promover e estimular a luta em defesa dos valores e conquistas de Abril, da
Constituição da República Portuguesa. ———————————————————
—— 4. Apelar aos eleitos, aos trabalhadores e a toda a população, para se associarem
às comemorações do 25 de Abril, na afirmação do Poder Local Democrático como
conquista de Abril e na defesa dos interesses e direitos populares. —————————
—— 5. Enviar esta saudação à Câmara e Assembleia Municipal de Lisboa, Associação
25 de Abril, Associação Conquistas da Revolução e ANAFRE. ——————————
-— Os eleitos da CDU —————————————————————————
-— Membro Rosa Lourenço (PS) disse que não podiam deixar de acompanhar a CDU
a saudar a comemoração dos 45 anos da Revolução dos Cravos. Era sem dúvida um dia
significativo para a memória de todos e todas, relembrar e celebrar os valores do 25 de

—— Na celebraçãos dos valores e compromissos de Abril não podiam esquecer o exemplo
de um combate pêlos ideais e causas que de todos e todas merecia uma admiração, aqueles
que lutavam e lutaram diariamente pela liberdade em Portugal. ——————————
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—— Era um símbolo dessa batalha o Centro Cívico Edmundo Pedro. Fora aos 99 anos
um exemplo de quem morrera pêlos valores de Abril. ——————————————
-— O PS iria acompanhar esse voto, agradecendo a propositura. —————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Saudação "Por ocasião do 45° Aniversário do 25 de Abril de
1974", apresentada pela CDU, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por maioria,
com 15 votos a favor (PS, PSD, CDU e BE), 2 votos contra (CDS-PP) e 2 abstenções
(CDS-PP).———————————————————————————————
—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) apresentou o seguinte documento: ——
——————.-..-.-———_-...-..- Recomendação ———————————————
———————— Fiscalização e pavimentação na Estrada da Portela ————————
—— Na sequência da decisão de loteamento levada a cabo pela Câmara Municipal de
Lisboa (CML) no Processo n" 11 URB 2017, e consequente legalização do Bairro São
João de Brito, tem sido levado a cabo um conjunto de diligências atinentes ao mesmo
processo. ———————————————————————————————
—— A Estrada da Portela assume especial importância na dinâmica de parte da
freguesia de Alvalade, enquanto via de acesso ao Bairro São João de Brito. —————
—— Presentemente, e apesar da sinalização existente, nomeadamente os sinais de
proibição de estacionamento, verifica-se um recorrente estacionamento abusivo de
veículos na via referida. ——————————————————————————
—— Em razão desta circunstância, que se pode atestar na imagem abaixo colocada
(imagem anexa) torna-se impossível a circulação pedonal em plena segurança, expondo
assim as pessoas que ali circulam a um risco acrescido face à natural circulação
automóvel.———————————————————————————————
—— Compreende-se que em dias de especial movimento situações como esta se
apresentem como pouco controláveis. Contudo, fruto da ausência de fiscalização, as
diversas denúncias não têm tido sucesso. ————————————————————
—— Assim, importa sensibilizar a Junta de Freguesia para: l) proceder a uma avaliação
do referido local e, posteriormente, apresentar um plano de intervenção com vista à
resolução e minimização dos impactos acima descritos, nomeadamente tendo em vista a
colocação de um passeio num dos lados da via, até à intervenção urbanística acima
referida; 2) aluar em conformidade junto da Polícia Municipal, tendo em vista um
processo de fiscalização do cumprimento das normas de estacionamento de veículos na
Estrada da Portela. ———————————————————————————
—— Neste sentido o CDS-PP, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de
Alvalade reunida a l de Abril de 2019, propõe recomendar à Junta de Freguesia de
Alvalade que: ——————————————————————————————
—— Apresente um plano de intervenção com vista à resolução e minimização dos
impactos acima descritos, nomeadamente tendo em vista a colocação de um passeio num
dos lados da via; ————————————————————————————
—— Pugne pela fiscalização e cumprimento das normas de estacionamento na Estrada
da Portela, Bairro São João de Brito; ————————————————————
—— Faça chegar à Câmara Municipal de Lisboa apresente recomendação. ————
—— Pelo Grupo da Assembleia de Freguesia do CDS-PP - Francisco Camacho.——— "
—— Continuando, disse que era uma via de acesso bastante importante na Freguesia de
Alvalade, muito em particular a um bairro que estava a ser alvo de um processo de
legalização, o Bairro São João de Brito. Bem sabia que a Junta de Freguesia fazia esse
acompanhamento, mas fruto de diversas queixas apresentadas pêlos moradores e também
por uma preocupação existente no seio de uma associação de moradores, precisamente
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do Bairro São João de Brito, de que não tiiiham sido acauteladas todas as providências e
diligências associadas ao tema. ———————————————————————
—— Sabia-se que não era uma competência direta da Junta de Freguesia de Alvalade e
daí que fosse uma recomendação. ——————————————————————
-— Importava também considerar que o propósito da recomendação não atendia a fatores
pontuais e excecionais do tráfego ou aglomeração de viaturas que pudessem acontecer
nesse local. Havia um empreendimento bem recente, o complexo desportivo de São João
de Brito. ————————————————————————————————
—— Existia um estacionamento abusivo e diário na Estrada da Portela, que tinha
associado diversas queixas apresentadas à Polícia Municipal. Era uma situação que já
tinha sido sinalizada à própria Junta de Freguesia e o que se procurava com a
recomendação era o que estava referido na mesma. ———————————————
-— Membro Diogo Carvalheda (PS) disse que os eleitos do PS iriam votar contra a
recomendação subscrita pêlos eleitos do CDS. —————————————————
-— A recomendação propunha à Junta de Feguesia de Alvalade que apresentasse um
plano de intervenção com vista à resolução e minimização dos impactos do
estacionamento abusivo do Bairro São João de Brito e pugnasse pela fiscalização e
cumprimento das normas de estacionamento na Estrada da Portela. O assunto proposto
tinha implícito o pressuposto de não existir atualmente um plano de intervenção com vista
à resolução do problema ali identificado, o que não correspondia à realidade e estando,
isso sim, em curso a sua implementação no âmbito do processo de loteamento de
iniciativa municipal n° 11 l/URB/2017.————————————————————
—— Segundo informação veiculada pêlos serviços municipais, as obras projetadas
deveriam ter início no quarto trimestre de 2019, encontrando-se o necessário
procedimento pré-contratual em preparação, tendo em conta a expressão económica da
obra.—————————————————————————————————
—— A Junta de Freguesia de Alvalade, visto os constrangimentos acima identificados,
solicitara à CML a instalação de sinalética que marcasse a proibição de estacionamento e
tinha vigorosamente reclamado que fossem levadas a cabo as necessidades de ações de
fiscalização. Igual procedimento tinha sido seguido pela Unidade de Intervenção
Territorial Centro da CML. ————————————————————————
—— Por todos os motivos acima enunciados, resultando à saciedade que as
recomendações propostas pêlos eleitos do CDS-PP ora estavam inquinadas de erro quanto
aos seus pressupostos, ora nada acrescentavam àquilo que era já a atuação da Junta de
Freguesia de Alvalade, os eleitos do PS na Assembleia de Freguesia de Alvalade votavam
contra a recomendação intitulada "Fiscalização e pavimentação da Estrada na Portela",
subscrita pêlos eleitos do CDS na Assembleia, nada havendo mais a reportar à Câmara
Municipal de Lisboa. ———————————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que a recomendação parecia desajustada
e mal direcionada. Era desajustada porque sabiam que decorria um programa para
requalificação do bairro. —————————————————————————
—— A recomendação sobre a Estrada da Portela não era o único problema do Bairro São
João de Brito. Faltavam arruamentos, passeios, iluminação pública, espaços públicos e
resolver a questão da Rua das Mimosas. ———————————————————
—— Era mal direcionada porque a CML tinha essa responsabilidade. Não era à Junta que
competia apresentar o plano e pugnar pela fiscalização do estacionamento. —————
—— Se o CDS, que estava presente na Assembleia de Freguesia desde o 25de Abril,
estivesse disponível para reformular a recomendação no sentido da Câmara Municipal de
Lisboa em vez da Junta de Freguesia, a CDU estava disponível para rever a sua posição
de votar contra. —————————————————————————————
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-— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que a recomendação não partia de
nenhum pressuposto errado. Na verdade a fiscalização não tinha funcionado. Era uma
perceção do CDS e partilhada em igual medida pela Associação de Moradores do Bairro
São João de Brito. Quem vivia essa situação alarmante teria algum fundamento e alguma
preocupação.——————————————————————————————
—— O entendimento que tinham, sendo certo que havia um plano previsto, era de que até
ao quarto trimestre, como fora bem analisado, houvesse uma resposta que visasse
minimizar a situação presente. ———————————————————————
—— Estavam a falar de uma via em que fora partilhado um testemunho na semana
passada, em que por pouco uma pessoa não foi atropelada. Portanto era uma situação
alarmante e, para evitar qualquer situação que ocorresse até ao início da intervenção e
conclusão da mesma, estavam a apresentar a mesma recomendação. ————————
-— Quanto à intervenção do PCP, se sentisse mais confortável com uma reformulação
do primeiro ponto, o CDS estava tranquilo em relação ao mesmo. Na questão da pugnação
pela fiscalização e cumprimento das normas de estacionamento na Estrada da Portela,
eventualmente poderia não ter ficado claro mas no parágrafo anterior fazia-se essa
referência de atuação em confomiidade junto da Polícia Municipal. ————————
—— Era no espírito desse enquadramento que se apresentava a proposta. Desde que a
pretensão se mantivesse no essencial, não tinham problema nenhum em reformular a
recomendação.—————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia referiu que em certas alturas já tinha havido
proposta de um outro grupo para peequenos ajustamentos na redação de moções,
recomendações, etc. Nesse caso tinha muita relutância em aceitar essa conciliação
instantânea e por uma razão muito simples: pesasse embora o facto da substância se
manter, o destinatário mudava e isso não era uma questão menor. —————————
-— A recomendação, independentemente das suas razões e da sua substância, tinha sido
produzida e dirigida à Junta de Freguesia e o que podia estar no ar era quando se
recomendava a alguém. Não era uma alteração de pormenor, o que se estava
eventualmente a sugerir era que a recomendação pudesse deixar de ser feita à Junta de
Freguesia para passar a ser feita à Câmara Municipal. Se assim era discordava e não via
viabilidade para que isso acontecesse dentro da flexibilidade habitual para ajustes e
retoques. Nesse caso não parecia ajustado.——————————————————
—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que se propunha a recomendação à
Junta de Freguesia com o intuito de fazer chegar à Câmara. Era esse o propósito que
levara a apresentar a recomendação, apresentado em sede de Assembleia de Freguesia e,
como já se fizera noutros modelos de recomendação, com o intuito de fazer chegar o
documento à Câmara Muncipal de Lisboa.——————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que a direita na questão do Bairro São João de
Brito fazia lembrar aquela brincadeira que o Miguel Esteves Cardoso dizia a propósito
dos conservadores, que eram como as crianças que primeiro não queriam tomar banho e
depois não queriam sair da banheira.—————————————————————
—— Não estava a chamar crianças à direita em relação ao Bairro São João de Brito, não
era essa a sua intenção, mas dizer que o Bairro São João de Brito estivera abandonado
durante décadas e quando o PS começara a dar uma resposta positiva para resolução
global dos problemas, era natural que toda a gente se quisesse juntar a esse momento. -
—— Havia uma questão mais do que semântica, o que o CDS propunha era recomendar
à Junta de Freguesia que apresentasse um plano de intervenção. Não era preciso voltar
muito atrás para lembrar que a CMLjá apresentara esse plano em Assembleia Municipal,
onde o CDS oportunamente poderia ter endereçado essa questão. Não cabia à Junta de
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Freguesia fazer o passeio na Estrada da Portela, cabia à Câmara Municipal e já tinha dito
que o faria e que iniciaria as obras no quarto trimestre do ano. ——————————
-— Havia uma falta de sentido de oportunidade da proposta, que também poderia ter
surgido três ou quatro anos antes e nunca nesse momento, em que o CDS ia propor uma
coisa que já fora anunciada e estava em vias de ser cumprida.-——————————
—— Mais do que isso, o CDS tinha proposto uma coisa que a Junta de Freguesia já fizera.
Em estreita colaboração com a Câmara Municipal, depois de conversas com a Associação
de JVIoradores do Bairro São João de Brito, introduzira-se um conjunto de sinalética no
bairro tendente à solução do problema. ————————————————————
-— Porque não estava a ser cumprido, a Junta de Freguesia de Alvalade em conjunto
coma UIT Centro tinha diligenciado junto das entidades a quem competia regulamentar
as questões do trânsito para as questões do Bairro São João de Brito. Como o bairro não
estava organizado do ponto de vista global, do ponto de vista do terreno, a verdade era
que não havia estacionamento no bairro e uma pessoa só podia ser multada por estar mal
estacionada se estivesse efetivamente mal estacionada. O Bairro São João de Brito não
estava organizado legalmente de maneira a poderem considerar que os carros estavam
mal estacionados. ————————————————————————————
—— Não chegaram ao estado de lotação do estacionamento no Bairro São João de Brito
porque à medida que a EMEL ia tarifando as zonas da cidade criava uma pressão sobre
os lugares não tarifados. Era assim que tinha acontecido nos Olivais, tendo obrigado a
Câmara Municipal a colocar uma tarifação no Bairro da Encarnação, mas estava a causar
pressão no Bairro São João de Brito, atualmente o lugar mais próximo do aeroporto onde
não havia tarifação. ———————————————————————————
—— Propusera-se aos moradores do Bairro São João de Brito uma tarifação da zona de
maneira a que se pudesse regulamentar o estacionamento e fazer a devida fiscalização.
Sem isso não podia haver mais fiscalização do que a Junta de Freguesia tinha
diligentemente providenciado. ———————————————————————
-— Por isso, como era evidente, não podia deixar de pedir o voto contra a recomendação
doCDS.————————————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Recomendação "Fiscalização e pavimentação na Estrada da
Portela", apresentada pelo CDS-PP, tendo a Assembleia deliberado rejeitar, por
maioria, com 11 votos contra (PS, CDU e BE) e 8 votos a favor (PSD e CDS-PP).-—
—— Os eleitos do PS apresentaram posterionnente a seguinte decalaração de voto por
escrito: ————————————————————————————————
—— "Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Alvalade votam
contra a Recomendação intitulada "Fiscalização e pavimentação na Estrada da Portela",
subscrita pêlos eleitos do CDS-PP nesta Assembleia, com os fundamentos que se passam
a enunciar: ——————————————————————————————
—— l. A recomendação acima mencionada propõe à Junta de Freguesia de Alvaiade
que: i) apresente um plano de intervenção com vista à resolução e minimização dos
impactos do estacionamento abusivo no Bairro São João de Brito; e ü) pugne pela
fiscalização e cumprimento das normas de estacionamento na Estrada da Portela. ——
—— 2. O assim proposto tem implícito o pressuposto de que não existe, atualmente, um
plano de intervenção com vista à resolução do problema ali identificado, o que não
corresponde à realidade, estando, isso sim, em curso a sua implementação, no âmbito do
processo de loteamento de iniciativa municipal n. ll/URB/2017. —————————
—— 3. Segundo informação veiculada pêlos serviços municipais, as obras projetadas
deverão ter início no 4° trimestre de 2019, encontrando-s e o necessário procedimento
pré-contratual em preparação tendo em conta a expressão económica da obra. ———
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—— 4. A Junta de Freguesia de Alvalade, ciente dos constrangimentos acima
identificados, solicitou à Câmara Municipal de Lisboa a instalação de sinaléüca que
marcasse a proibição de estacionamento e tem, vigorosamente, reclamado que sejam
levadas a cabo as necessárias ações de fiscalização. ——————————————
—— 5. Igual procedimento tem sido seguido pela Unidade de intervenção Territorial
Centro da CML. ————————————————————————————
—— Por todos os motivos acima enunciados, resultando à saciedade que as
recomendações propostas pêlos eleitos do CDS-PP, ora estão inquinadas de erro quanto
aos seus pressupostos (l ponto) ora nada acrescentam aquilo que vem sendo já a
atuação da Junta de Freguesia de Alvaiade (2° ponto), os eleitos do Partido Socialista
na Assembleia de Freguesia de Alvalade votam contra a "Recomendação" intitulada
"Fiscalização e pavimentação na Estrada da Portela", subscrita pêlos eleitos do CDS-
PP nesta Assembleia, nada havendo, ademais, a reportar à Câmara Municipal de
Lisboa." ————————————————————————————————
-— Membro Francisco Camacho (CDS-PP), apresentou o seguinte documento: -—

——————————————Moção ——————————————————
———————— Envolver o Desporto Universitário em Alvalade ————————
-— A freguesia de Alvalade comporta no seu território alguns dos melhores espaços
para a prática de desporto e aüvidade física da cidade de Lisboa, a par de, no presente,
apresentar infraestruturas e recintos devidamente vocacionados para a promoção da
saúde e bem-estar. ————————————————————————————
—— Entre estes espaços, encontra-se o Estádio Universitário de Lisboa, local aberto a
toda a comunidade, com instalações desportivas localizadas no Campus da Cidade
Universitária, promovendo o desporto, a saúde e o lazer.————————————
—— Ora, neste mesmo local, está sediada a Associação Desportiva do Ensino Superior
de Lisboa "ADESL", associação multidesportiva sem fins lucrativos com o propósito de
organizar o desporto universitário na cidade de Lisboa, sendo que os órgãos sociais são
compostos exclusivamente por estudantes da comunidade académica da Área
Metropolitana de Lisboa. —————————————————————————
—— Esta instituição, entre outras iniciativas (como corridas abertas a todo o público e
ações de cariz social), organiza os Campeonatos Universitários de Lisboa que têm palco,
maioritariamente, no Estádio Universitário de Lisboa. Para se terperceção da dimensão
real relacionada a esta organização, estes campeonatos envolvem sensivelmente 4000
atletas, 200 equipas e 60 clubes distribuídos por 21 modalidades (12 coletivas e 9
individuais), 1000 jogos e 230 dias deprava. —————————————————
—— Note-se que, de momento, a ADESL é candidata a receber as fases finais dos
Campeonatos Nacionais Universitários de 2020 e o Campeonato Europeu Universitário
de Rugby de 2021. ————————————————————————————
—— Assim, torna-se claro que esta instituição, pêlos propósitos que prossegue e pelo
elevado substrato pessoal que envolve, pode ser um parceiro estratégico para a Junta de
Freguesia de Alvalade, numa ática de cooperação nas vertentes de educação, desporto,
bem-estar, juventude e ação social. Sabe o CDS-PP que já houve a tentativa de
estabelecimento de uma parceria protocolar com a Junta de Freguesia de Alvalade.
Iniciativa essa, diga-se, assumida pela própria ADESL., com a intenção de estabelecer
uma relação institucional entre as partes que se materialize em soluções vantajosas para
ambas. Contudo, por motivos que o CDS-PP não compreende, ainda não foi possível
celebrar esse mesmo protocolo. ——————————————————————
—— Neste sentido o CDS-PP, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de
Alvalade reunida a l de Abril de 2019, propõe à Junta de Freguesia de Alvalade que:
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—— Encare a realidade do desporto no ensino superior como uma vantagem para a
dinâmica da freguesia de Alvalade; —————————————————————
—— O seu executivo, nomeadamente por via do seu Presidente, José António Borges, se
reúna com a Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa; ————————
—— Mediante um expectável entendimento entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a
Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa, faça o executivo chegar a esta
Assembleia uma proposta de protocolo de cooperação entre ambas as partes; ————
——Remeta a presente deliberação, para conhecimento, à Câmara Municipal, à
Assembleia Municipal e à Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa. ———
-— Pelo Grupo da Assembleia de Freguesia do CDS-PP - Francisco Camacho. —
—— Continuando, disse que a moção tinha uma componente muito particular do desporto
universitário, em que o CDS-PP dava a conhecer uma instituição de cariz académico, a
Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa, que tinha desenvolvido um
trabalho bastante notável na área do desporto universitário. ———————————
-— Os presentes poderiam eventualmente não saber, mas estavam a falar de uma
associação com uma dinâmica que se materializava, entre outras atividades, nos
campeonatos universitários de Lisboa a envolver sensivelmente quatro mil atletas,
duzentas equipas, sessenta clubes maioritariamente associações estudantis, distribuídos
por mais de duas dezenas de modalidades. ——————————————————
-— O CDS-PP sabia que essa entidade já procurara estabelecer uma relação protocolar
com a Junta de Freguesia de Alvalade por mais do que uma vez. Eventualmente por
vicissitudes ainda não fora atendido esse pedido. Sabia-se haver uma grande
predisposição por parte do Executivo para realizar protocolos, como se podia constatar
pelas ordens de trabalho, em fazer chegar propostas de cooperação com entidades da
Freguesia. Perante essa realidade queria-se que a Assembleia de Freguesia vinculasse o
Executivo a encarar a realidade do desporto universitário como uma verdadeira vantagem
no seio da Freguesia. ———————————————————————————
-— Que o Executivo, na figura do Senhor Presidente, procurasse reunir definitivamente
com a Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa e que perante um expectável
entendimento, porque era uma entidade que poderia estar ao serviço da Freguesia, que
fizesse chegar à Assembleia uma proposta de protocolo como na maioria dos casos fazia
com outras entidades.—————-—————————————————————
-— Membro António Proa (PSD) disse que a iniciativa apresentada pelo CDS parecia
muito oportuna. Aproveitando a oportunidade de terem enquanto representante do PSD
na Assembleia de Freguesia o Presidente do CDUL, o IVIembro Joaquim Meirelles,
parecia oportuno aproveitar essa questão para relembrar que o desporto universitário tinha
que ser necessariamente relevante para a Freguesia, não fora o facto de acolherem na
Freguesia o maior pólo universitário da cidade. ————————————————
—— Todos aqueles que o frequentavam deviam merecer atenção e daí que parecia ter
muita pertinência a iniciativa do CDS.————————————————————
—— Aproveitava para reforçar também algo que já tinha sido referido pelo PSD noutras
reuniões, talvez logo no início do mandato relativamente à vantagem de estreitar também
as relações com o CDUL. —————————————————————————
—— Pelo privilégio de poderem conhecer pessoalmente a atividade do CDUL, com mais
uma ou duas instituições com sede na Freguesia, pela sua dimensão não eram entendidas
como instituições da Freguesia porque em muitas circunstâncias extravazavam a
dimensão da Freguesia, mas não deixavam de ser. Nessa medida, a Junta de Freguesia
deveria não deixar de aproveitar todo o potencial que encerrava o facto de terem
instituições com uma dimensão que extravazavam a Freguesia mas não deixavam de ser
da Freguesia, que tinha tudo a ganhar em tirar proveito dessa situação. ———————
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—— O CDUL tinha uma atividade muito ligada com o râguebi. Aliás, tinham ali presente
também o Presidente do Clube de Râguebi de São Miguel e que era nessa matéria também
uma instituição que orgulhava a Freguesia. ——————————————————
-— Existia compatibilidade na multiplicação dessas relações e era o apelo que
aproveitava para deixar ao Executivo, que investisse e aprofundasse o relacionamento
com todas as instituições. Nesse caso em particular aproveitara a ocasião para referir o
CDUL.————————————————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que iria votar contra essa moção, que
parecia extemporânea. A ADESL já estava registada na base de dados da Junta, que era
uma condição essencial para beneficiar dos apoios da Junta, como sucedia com todos os
clubes e associações desportivas da Freguesia. —————————————————
-— Tanto quanto sabia, a Junta já se associara ao campeonato europeu universitário de
râguebi, apoiando essa iniciativa. ——————————————————————
—— Membra Francisco Camacho (CDS-PP) disse que de momento não existia nenhum
protocolo estabelecido entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a Associação Desportiva
do Ensino Superior de Lisboa. ———————————————————————
—— Existia interesse pelo menos por uma parte, a ADESL, e estava em crer que esse
devia ser o interesse também da Junta de Freguesia, em celebrar um protocolo. Já tinha
havido uma tentativa de reunião institucional, pelo menos dois pedidos. Portanto, o
pedido não aparecia extemporâneo. —————————————————————
-— Havia uma candidatura a um campeonato europeu universitário de râguebi, havia
uma candidatura também em processo para os campeonatos nacionais universitários no
ano 2020, mas havia toda uma mais valia que podia decorrer de um protocolo que
relacionasse as partes de um modo permanente. Era essa oportunidade com a qual
encaravam a apresentação da moção. ————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta começou por cumprimentar o Senhor Presidente do
CDUL, Joaquim Meirelles, como Presidente do CDUL mas também como Membro do
PSD, com quem já tiveram pelo menos uma reunião institucional. Sabia que já tiveram
mais reuniões com o Senhor Vogal do desporto. ————————————————
—— Cumprimentou também o Miguel Teixeira, Presidente do Clube de Râguebi de São
Miguel.————————————————————————————————
—— Esclareceu que os apoios da Junta de Freguesia de Alvalade não eram feitos única e
exclusivamente através de um protocolo. O Regulamento de Apoios Financeiros da Junta
de Freguesia de Alvalade era a ferramenta por excelência para todo o tipo de apoios que
davam. Aliás, a maior parte dos clubes e entidades culturais, associativas, com quem a
Junta de relacionava não tinha nada protocolado, eram contratos-programa, apoios
esporádicos. Era aí que se fazia a maior parte da gestão do quotidiano e de apoio às
instituições. ——————————————————————————————
—— Imaginava que o Membro Francisco Camacho tivesse reunido com a ADESL para
escrever a moção, se o fizera não lhe tinham passado a informação toda, coisa que depois
devia resolver pessoalmente. Se não fazia devia ter feito, porque não era verdade que a
Junta de Freguesia não tivesse recebido institucionalmente a ADESL.———————
—— Não cabia ao CDS determinar quem recebia as associações, até porque tiiiha havido
uma delegação de competências em pelouros dentro do Executivo e o CDS não podia
violentar dessa maneira o Executivo. ————————————————————
—— Após um aparte, disse que aplaudiam ao dizer que seria violento com a Câmara em
relação à Teixeira de Pascoaes, não podiam utilizar a expressão "violência" na ação
política do CDS. Não havia violência nenhuma nas expressões que estava a utilizar.-—
—— Quando o Membro Francisco Camacho estivera na reunião do direito de oposição
para o orçamento em novembro do ano anterior, endereçando pessoalmente a necessidade
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da Junta de Freguesia reunir com a ADESL, não podia era dizer que apenas o Presidente
tinha competências para depois de os receber e determinar se o protocolo e os apoios
deviam ou não ser feitos.—————————————————————————
-— Não precisava dizer que tinha a maior confiança política e pessoal nos seus Vogais
para se sentir totalmente confortável, que a direção política dos pelouros fosse feita por
eles próprios. Sentia-se muito confortável a desonerar-se daquilo que, ou por não poder
em função de agenda ou por ter outros compromissos, não necessitava fazer sem prejuízo
das políticas da Junta de Freguesia de Alvalade. ————————————————
—— Tinha consigo uma cronologia dos eventos para que não pensassem que a Junta de
Freguesia tinha alguma questão pessoal contra a ADESL, porque não tinha, nem pessoal
nem institucional. O Membro Francisco Camacho não tinha dito, mas era para ficar
esclarecido.—————-—————————————————————————
—— A ADESL tinha sido recebida no dia 31 de janeiro de 2019 pelo pelouro do desporto,
de modo a que pudesse de viva voz apresentar o seu projeto, manifestar as suas aspirações
de colaboração com a autarquia, sendo esclarecida quanto ao seu enquadramento legal e
regulamentar para as pretensões. ——————————————————————
-— A Junta de Freguesia já tinha colaborado com a ADESL, em particular o
departamento de ação social numa ação de combate ao desperdício alimentar. Por vários
motivos tinham-se relacionado institucionalmente quando recebiam convites, que nuns
casos compareciam e noutros casos não, sempre em função da agenda. Na reunião os
serviços tiveram oportunidade de reiterar aquilo que já havia sido informado
anteriomiente, designadamente que a atribuição de apoio da Junta de Freguesia se
encontrava prevista no RAAFA. ——————————————————————
—— Era nesse seguimento que no dia 5 de fevereiro de 2019 a ADESL apresentara a sua
inscrição no RAAFA, sendo que até à presente data, apesar da reunião tida com o Senhor
Vogal do desporto e apesar de ter sido pedido, não chegara nenhum pedido de apoio para
analisar.————————————————————————————————
—— O que faziam quando as entidades procuravam a Junta era uma proposta de
protocolo, o que podiam dar e receber, no que podiam partilhar as valências de cada um.
Não tinha chegado nenhum pedido de apoio nem de protocolo que cumprisse analisar e
não cabia à Junta dizer à ADESL que mudasse o âmbito de atividade em função do que
precisavam. Nunca tinha funcionado assim e certamente não seria assim que funcionava
enquanto o atual Executivo estivesse em funções. ———————————————
-— Quando falavam de propostas políticas e de alocação de verbas públicas às atividades
sabiam muito bem que parte dos problemas da Escola Teixeira de Pascoaes, no que tinha
sido a dificuldade das crianças em terem uma permanência feliz naquela escola, eram
diariamente combatidos com a ação do desporto júnior e o desporto infantil nas escolas
da Freguesia, em particular a Teixeira de Pascoaes. ———————————————
-— Tratando-se de uma competência da Junta de Freguesia, canalizavam a maior parte
dos esforços para onde eles eram mais necessários. Não significava que não endereçassem
para outro lado, mas teriam que concordar que os apoios ao desporto universitário
estavam muito mais amplamente promovidos do que o apoio infantil,onde a Junta de
Freguesia tinha competências. ———————————————————————
-— 0 CDS propunha que a Junta de Freguesia endereçasse uma proposta de protocolo
mas de momento não o faria. Não dizia que não viesse a fazer, mas de momento não havia
nenhuma base de trabalho. ————————————————————————
-— Isso afastava qualquer presunção de que a realidade do desporto no ensino superior,
como o CDS insinuava, não era encarada pela Junta de Freguesia como uma vantagem
para a dinâmica do próprio território. Tanto não era verdade que se apoiavam de maneira
direta e indireta as associações de estudantes e outras entidades de desporto universitário.
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Se outros motivos não houvesse, teriam provas provadas das colaborações já feitas com
a ADESL e que permitiam concluir pela não falta de vontade da Junta de Freguesia. —
-— A proposta apresentada pelo CDS seria tão inusitada quanto a usurpação de
competências sugerida, quando se pretendia condicionar o órgão executivo da Freguesia
no exercício de uma competência que lhe estava legalmente cometida para submeter à
Assembleia de Freguesia os protocolos de colaboração que se afiguravam necessários e
adequados. ———————————————————————————————
—— A moção não devia ter o título "Envolver o Desporto Universitário em Alvalade",
porque no texto descobria-se que pretendia apenas envolver uma associação, a ADESL,
e isso não cabia à Assembleia de Freguesia fazer, sobretudo tendo acabado de demonstrar
que a Junta de Freguesia de Alvalade nunca tinha obstaculizado um protocolo nem apoios
e tinha uma ótima relação com a ADESL. ——————————————————
-— Membro Diogo Carvalheda (PS) disse que face à informação transmitida pelo
Senhor Presidente, em particular pêlos factos apresentados, o gmpo do PS iria votar
contra a moção apresentada pelo CDS e no final entregaria uma declaração de voto à
Mesa.—————————————————————————————————
-— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que se o Senhor Presidente da Junta
tivesse reunido com a ADESL saberia certamente que aquilo que procuravam estava
muito para além dos apoios financeiros que tanto falava. Essa era a primeira dimensão
que queria dar conhecimento e que eventualmente não saberia. ——————————
-— Tinha a informação clara de ter havido dois pedidos de parceria com a Junta de
Freguesia de Alvalade, motivo pelo qual apresentavam a moção, que era oportuna para o
ensino superior e para a dinâmica do desporto universitário.———————————
-— A ADESL, pesasse embora não ter o monopólio do desporto universitário, era a
entidade à qual estava delegada a competência de organizar os campeonatos
universitários de Lisboa. Tinha a delegação por via da Federação Académica do Desporto
Universitário para essa prática formal. Portanto, mantinha a moção com toda a a
oportunidade que tinha. ——————————————————————————
—— Gostava que o entendimento e a boa relação que o Senhor Presidente da Junta dizia
ter com a associação se materializasse no fuhiro na apresentação de protocolo, tal como
se contemplava na moção. —————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia disse que o que verdadeiramente tinham pela
frente não era uma moção, era uma recomendação. Votariam do mesmo modo mas a
substância do que era proposto configurava uma recomendação, deveria ter sido esse o
formato.————————————————————————————————
—— Por outro lado, havia algum tempo que queria fazer um desabafo e não a propósito
dessa proposta em concreto, que cobria o desporto universitário, a ADESL e o CDUL,
que saudava. ——————————————————————————————
—— Iria votar contra pelas razões que foram aduzidas também pela bancada do PS, no
pressuposto de que estava aberto, como acreditava que sempre teria estado, uma rota de
diálogo e colaboração construtiva com a ADESL, com os clubes, com o CDUL. ———
-— O CDUL era o maior clube da Freguesia de Alvalade e era nesse ponto que gostava
de tocar, tanto no que tocava ao CDUL, ou ao Clube de Râguebi de São Miguel, ou a
quaisquer outros clubes e que eram muito sediados na Freguesia de Alvalade. ————
—— Eram muitas as vezes que essas associações desportivas propunham protocolos e
eram celebrados, obtendo apoios de variados tipos que a Freguesia fazia com prazer. O
que se tinha observado era que estava sempre disponível para fomentar a prática
desportiva, para fomentar as atividades de lazer, bem estar e associadas, mas esses
caminhos não se faziam num sentido só. ———————————————————
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-— O que observava muitas vezes, e ficava esse reparo em relação a todas as associações
desportivas instaladas na Freguesia, era um caminho de um sentido só, dessas associações
e clubes desportivos irem solicitar de uma ou outra maneira apoio financeiro, logístico e
outros sem que houvesse uma interação efetiva com a comunidade.————————
-— Não era todos os dias que apanhava o Presidente do CDUL e aproveitava a
oportunidade para dizer que acompanhava as atividades do CDUL, tinha simpatia pessoal
pelo CDUL porque fazia parte dessa comunidade, mas sentia que o CDUL pouco ou nada
interagia com a comunidade onde estava inserido.———————————————
—— A sua atividade principal era o râguebi e se comparasse com instituições congéneres
no Reino Unido, ou nos Estados Unidos apesar da atividade de râguebi não ser tão forte,
mas comparando o que era minimamente comparável, havia uma interação muito forte e
todo um trabalho que os clubes faziam no sentido de captarem os membros da
comunidade, nesse caso da freguesia a que pertenciam, para os levarem até si.-———
—— Não via esse trabalho feito na grande maioria, para não dizer na totalidade das
associações desportivas da Freguesia. Muito gostaria que estivesse aberto um caminho
para que o CDUL, com as responsabilidades que tinha, pudesse ser o porta-estandarte
desse tipo de aproximação, que a Freguesia e os fregueses de Alvalade sentissem o clube
como seu também. ————————————————————————————
—— Seguidamente, submeteu à votação a Moção "Envolver o Desporto Universitário
em Alvalade", apresentada pelo CDS-PP, tendo a Assembleia deliberado rejeitar, por
maioria, com 10 votos contra (PS e CDU), 8 votos a favor (PSD e CDS-PP) e l abstenção

-— Os eleitos do PS apresentaram posteriormente a seguinte decalaração de voto por
escrito: ————————————————————————————————
—— "Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Alvalade votam
contra a Moção intitulada Envolver o Desporto Universitário em Alvalade", subscrita
pêlos eleitos do CDS-PP nesta Assembleia, com os fundamentos que se passam a
enunciar: ———————————————————————————————
l. Na moção acima mencionada propõe-se à Junta de Freguesia de Alvalade que, além
do mais: i) encare a realidade do desporto no ensino superior como uma vantagem para
a dinâmica da Freguesia de Alvalade; ü) o respetivo Presidente reúna com a Associação
Desportiva do Ensino Superior de Lisboa; e iii) faça chegar a esta Assembleia de
Freguesia uma proposta de protocolo de cooperação entre a Freguesia e aquela
associação. ——————————————————————————————
—— 2. A relação institucional entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a Associação
Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL) tem-se pautado pela mais absoluta
normalidade, no quadro das relações de cooperação estabelecidas entre esta autarquia
e todas as entidades existentes no seu território com linhas programáticas coincidentes
com as atribuições e competências que lhe estão legalmente cometidas, e no respeito
pêlos instrumentos legais e regulamentares que limitam a sua atuação. ——————
—— 3. De facto, foram vários os contactos entre a ADESL e a Junta de Freguesia de
Alvalade, além daqueles que se reconduzem aos habituais convites para assistir à
apresentação de órgãos sociais ou outros momentos de interesse no contexto das
atividades projetadas pela associação em causa, como sejam os jogos de abertura dos
Campeonatos Universitários de Lisboa ou colóquios sobre medicina desportiva, cujas
limitações de agenda nem sempre permitem acomodar. —————————————
—— 4. Foi assim, designadamente, quando aADESL solicitou o apoio do serviço deAção
Social, Habitação, Saúde e Igualdade da Junta de Freguesia de Alvalade na
referenciação de entidades da freguesia atuantes no domínio do combate ao desperdício
alimentar ou quando solicitou a apresentação de "carta de apoio", subscrita pelo
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Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, às candidaturas daquela associação no
âmbito de vários campeonatos nacionais de diversas modalidades, tendo em ambos os
casos os pedidos de colaboração da ADESL sido prontamente acolhidos. ——————
—— 5. A ADESL foi ainda recebida, em 31/01/2019 - à semelhança do que acontece
amiúde com várias outras entidades da freguesia - pelo pelouro do Desporto, nos
serviços centrais da Junta de Freguesia de Alvalade, de modo a que pudesse, de viva voz,
apresentar o seu projeto, manifestar as suas aspirações de colaboração com esta
autarquia e ser esclarecida quanto ao enquadramento legal e regulamentar para as suas
pretensões. ———————————————————————————————
—— 6. Na reunião mantida, os serviços, além do mais, tiveram oportunidade de reiterar
aquilo que já havia sido anteriormente informado em comunicações eletrónicas mantidas
entre as partes, designadamente que a atribuição de apoios pela Junta de Freguesia de
Alvalade se encontra prevista no Regulamento de Atribuição de Apoios pela Junta de
Freguesia de Alvalade (vulgo, RAAFA), aprovado por esta Assembleia de Freguesia, e
que estabelece os critérios de elegibilidade das entidades requerentes e de seleção dos
apoios requeridos e a atribuir. ———————————————————————
—— 7. Subsequentemente, em 5/02/2019, veio aADESL apresentar o Anexo \ ao RAAFA,
requerendo a sua inscrição na base de dados para a atribuição de apoios, o que foi
imediatamente feito, sob o registo CRM00593/JFA/2019. ————————————
—— 8. Até à data de hoje, não deu entrada nos serviços da Junta de Freguesia de
Alvalade qualquer pedido de apoio, mormente instruído nos termos do RAAFA com o
competente Anexo II, pelo que inexiste qualquer pedido de apoio que cumpra analisar,
verificando-se que se encontra pendente a apreciação de pedido de emissão de nova
"carta de apoio " que se pede que seja, à semelhança da anterior, subscrita pelo Senhor
Presidente da Junta. ———————————————————————————
—— 9. Na mesma reunião acima mencionada, realizada no passado dia 31/01/2019, foi
manifestada à ADESL a recetividade por parte da Junta de Freguesia de Alvalade - mais
uma vez, à semelhança do que acontece amiúde com várias outras entidades da freguesia
-para consigo colaborar, posto que lhe fosse apresentada uma proposta séria, concreta
e consistente que permita enquadrar na atividade da ADSEL iniciativas que comportem
benefício para a população jovem da freguesia, concretamente a residente e
frequentadora dos estabelecimentos de ensino da freguesia, o que ainda se aguarda, pelo
que, mais uma vez, nada há a analisar.————————————————————
—— 10. A parte das circunstâncias acima mencionadas, há apenas a mencionar um
pedido de cedência de utilização do Pavilhão Municipal de Alvalade que se verificou
estar indisponível nas datas pretendidas (tendo em conta o Protocolo celebrado com o
Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada e as reservas já efetuadas nos termos
do respetivo regulamento interno), como sucede, também amiúde, com várias entidades
que procuram utilizar aquele equipamento. ——————————————————
—— ll.De tudo o que vem exposto resulta que a relação institucional entre a Junta de
Freguesia deAlvalade e aADESL se pautou, pauta e continuará a pautar pêlos mesmos
princípios que norteiam a sua atuação em relação a todas as outras entidades da
freguesia — transparência, isenção, colaboração e exigência na afetação de recursos
públicos. ————————————————————————————————
—— 12. O espírito colaborativo e pedagógico com que uma putativa colaboração com a
ADESL sempre foi abordada pela Junta de Freguesia, afasta qualquer presunção de que
a "realidade do desporto no ensino superior" não é encarada pela Junta de Freguesia
como uma "vantagem para a dinâmica da Freguesia". —————————————
—— 13. Por outro lado, a normalidade institucional que sempre pautou a relação desta
Junta de Freguesia com todas as entidades operantes no seu território apenas seria
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perturbada caso, aberrantemente, se admitisse que esta Assembleia pudesse determinar,
desconsiderando o labor dos serviços da Junta de Freguesia, que esta ou aquela
entidade, fosse, contra toda a prática dos serviços, recebida, especificamente, pelo
Presidente da Junta. —————————————————————————————
—— 14 Proposta que, apossar, seria tão inusitada quanto a usurpação de competências
sugerida quando se pretende condicionar o órgão executivo da freguesia no exercício da
competência que lhe está legalmente cometida para submeter à Assembleia de Freguesia
a aprovação dos protocolos de colaboração que se lhe afigurem necessários e adequados
à prossecução das suas atribuições, no respeito pelas linhas programáticas
democraticamente sufragadas.———————————————————————
—— 75. Abstendo-se de fazer qualquer juízo de valor quanto às intenções subjacentes à
moção apresentada, objetívamente, a sua aprovação lançaria a mancha da suspeição
sobre qualquer apoio ou parceria que possa vir a ser estabelecida com a ADESL,
porquanto o sugerido, tendo em conta a prática instituída no contexto dos serviços da
Junta de Freguesia de Alvalade, consubstanciaria um regime excecional e de privilégio.
Por todos os motivos acima enunciados, mormente face à suspeita de favorecimento que
a aprovação das sugestões propostas poderia comportar, os eleitos do Partido Socialista
na Assembleia de Freguesia de Alvalade votam contra a "Moção " intitulada "Envolver
o Desporto Universitário em Alvalade", subscrita pêlos eleitos do CDS-PP nesta
Assembleia, nada havendo, ademais, a reportar à Câmara Municipal de Lisboa, à
Assembleia de Municipal de Lisboa ou à Associação Desportiva do Ensino Superior de
Lisboa." ————————————————————————————————
————————— DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA N0 8—————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver intervenções,
submeteu à votação a Ata n° 8, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade
dos Membros presentes na respetiva reunião.—————————————————
...-.————-——— PERÍODO DA ORDEM DO DIA ———————————
—— Ponto l - Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de
Freeuesia de Alvalade prevista na alínea e) do n° 2 do art.0 9° da Lei n0 75/2013, de
12 de setembro; ————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que a Informação Escrita tinha circulado
atempadamente e, portanto, ficava à disposição da Assembleia de Freguesia para todas as
respostas. ———————————————————————————————
—— Não estava a contar que aparecesse a recomendação do CDS sobre a ADESL. Era
inteiramente verdadeira a afirmação constante da página 39, segundo a qual no dia 31 de
Janeiro reuniram com o Presidente da Associação Desportiva do Ensino Superior de
Lisboa. Era uma brincadeira mas não queria deixar de chamar à atenção. ——————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que gostava de falar de uma questão
que embora não estivesse abrangida pela Informação do Presidente, que terminava a 31
de dezembro, era para valorizar a abertura da Biblioteca Chaves Caminha, decorrendo de
uma proposta aprovada na Assembleia de Freguesia e apresentada pela CDU. -———
—— Recentemente aparecera uma entrevista do Senhor Presidente, afirmando que se
pretendia instalar uma loja na Biblioteca Chaves Caminha. Perguntou que espécie de loja
era essa.————————————————————————————————
—— Parecia pouco razoável, depois do esforço de recuperação da biblioteca, pensar em
condicionar um espaço que era suposto ser para atividades ligadas à cultura, à leitura e à
educação. ———————————————————————————————
—— Membra José Moreira da Silva (PSD) disse que em relação à atividade da
Freguesia faltava uma questão, que voltava a colocar e colocaria sempre enquanto a
questão não ficasse resolvida, sobre o estacionamento em redor do Estádio 1° de Maio.
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—— Voltara a constatar, infelizmente, carros estacionados em cima dos passeios, a
bloquear saídas de prédios. Lembrava o drama que seria se alguém tivesse que sair em
urgência naquele momento, porque não sairia. —————————————————
—— O Senhor Presidente falara do plano para o estacionamento mas, enquanto isso não
acontecia e sabendo que essas obras tinham sempre o seu tempo, era necessário reforçar
um pedido junto de quem de direito para que essas situações não ocorressem. -———
—— Normalmente era sempre a partir das seis da tarde e aos fins-de-semana, em que não
aparecia ninguém da P SP para fiscalizar, em que demorava muito a chamar um reboque
para ir buscar os veículos e entretanto a situação já podia estar transtornada. —————
—— Pedia mais uma vez o apoio do Senhor Presidente da Junta e do Executivo para que
se tentasse solucionar essa grave situação, que só não era mais grave porque felizmente
ainda não tinha acontecido algo que lhe desse uma gravidade maior, mas estava tudo
preparado, se nada fosse resolvido, para que acontecesse uma desgraça um dia desses. -
—— IVIembro João Morais (BE) perguntou pelo edifício da ex sede do Campo Grande,
onde funcionava uma creche gerida pela Associação Jardim Escola João de Deus. Pelas
notícias que tinham sido públicas relativamente a essa associação, dava-se conta de
irregularidades no funcionamento da instituição, onde se dava conta inclusive que
poderiam estar a ocorrer cobranças de mensalidades ilegais e de haver contratos com o
Estado que não estavam a ser renovados. ———————————————————
—— Perguntou se o Senhor Presidente tinha conhecimento dessa situação na creche do
Campo Grande, designadamente qual era o ratio de crianças provenientes de famílias
carenciadas, qual a composição social dos utilizadores dessa creche e que medidas
estariam a ser tomadas ou que foram tomadas para assegurar o cumprimento das
obrigações dessa instituição, estipuladas no protocolo feito com a Junta de Freguesia.
Uma das obrigações era cumprir o regime legal previsto para as IPSS e o funcionamento
ao abrigo de acordos com a Segurança Social. —————————————————
—— Também queria questionar em relação às benfeitorias feitas no edifício, se conforme
o acordo foram enviadas as faturas dessas benfeitorias e se, face a todas as questões que
tinham sido públicas, se tencionavam proceder a alguma auditoria, que aliás estava
prevista no protocolo e fazia todo o sentido. ——————————————————
-— Disse que o BE continuava à espera de uma informação que fora pedida ao anterior
Presidente da Junta. Ao ser atribuído esse edifício com o protocolo, cedera-se
gratuitamente um edifício público durante 29 anos, sem se saber quais teriam sido as
entidades que foram consultadas. ——————————————————————
-— Na altura o Presidente tinha dito que teria todo o gosto em informar quais seriam
essas organizações, mas após sete dias, face a uma informação do BE por escrito, dizia
que não tinha nada a acrescentar relativamente ao que dissera na reunião. ——————
-— O BE continuava a aguardar a informação de quais foram as entidades consultadas
na altura, em nome da transparência.-————————————————————
—— IVIembro António Proa (PSD) disse que queria colocar algumas questões, algumas
delas já abordadas em reuniões anteriores, para saber o ponto de situação do
desenvolvimento de dois projetos que estavam para ser concretizados. Um deles estava
relacionado com a intervenção do Membro José Moreira da Silva em relação ao
estacionamento nas imediações do Estádio 1° de Maio, mais em concreto relativamente
às alterações na Rua Silva e Albuquerque. Saber em que ponto estava e quando seria
expectável a concretização das alterações previstas.———————————————
—— Também em relação aos logradouros do Bairro das Estacas, saber quando estaria
prevista a concretização das alterações que foram, aliás, alvo de discussão numa sessão
que a Junta muito bem promovera. —————————————————————
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-— Voltando à questão da mobilidade, saber se a Junta de Freguesia teria sido abordada
relativamente a uma petição que tivera conhecimento no fim-de-semana sobre a pretensão
para alteração do cruzamento entre a Avenida de Roma e a Avenida dos Estados Unidos
da América. Tinha visto que um conjunto de cidadãos propunha a reposição de uma
rotunda, que era o desenho inicial antes de ser construído o túnel. —————————
—— Saber se tinha havido algum contacto, alguma abordagem. Não tendo havido, sugeria
que a Junta de Freguesia pudesse acompanhar essa questão para que pelo menos todas as
intenções fossem conscientes em termos das consequências e da sua viabilidade. No seu
caso estaria interessado em saber da viabilidade daquela proposta, que em abstraio era
interessante mas em concreto receava que não fosse. ——————————————
—— Pedia à Junta de Freguesia que pudesse reunir elementos e partilhar com a
Assembleia alguns elementos a esse propósito. —————————————————
—— Outra questão era que, tanto quanto sabia, a EMEL num recente contrato-programa
com a Câmara Municipal teria ficado responsável pela constmção de uma ciclovia. Numa
sessão anterior tivera oportunidade de questionar a Junta sobre uma ciclovia na Avenida
de Roma. Gostaria de saber se tinham conhecimento dessa intenção, ou por parte da
Câmara que era responsável pelo projeto, ou por parte da EMEL que recentemente ficara
incumbida dessa concretização. Era pmdente estarem ao corrente daquilo que se podia
eventualmente concretizar. ————————————————————————
-— Até por morar lá próximo tinha-se interessado em saber o que se passava e, tanto
quanto soubera, era uma ideia ainda longe de se concretizar. No entanto, no contrato com
a EMEL para o ano 2019, uma das sete intervenções previstas pela EMEL em ciclovias
na cidade seria essa. Tinha ficado surpreendido e apelava à Junta de Freguesia para
recolher essa informação.——————————————————————————
—— Uma outra questão também era recorrente nas oportunidades que tiiiha de usar da
palavra. Dizia respeito não tanto ao plano de arborização, sobre o qual tivera oportunidade
de questionar num passado/recente da Assembleia de Freguesia. Era insistir numa questão
muito concreta sobre algumas das espécies que estavam plantadas em algumas vias da
Freguesia, muito em concreto na Avenida de Roma, no quarteirão entre a Avenida dos
Estados Unidos da América e a "Fmtalmeidas". ————————————————
—— Já tinha chamado a atenção para isso noutros locais e apelava a que a Junta de
Freguesia pudesse tomar alguma iniciativa, sobretudo para que as árvores, tão
importantes em contexto urbano, não passassem a ser mal vistas pelo incómodo causado,
por escolhas erradas e não pela existência de árvores em abstraio.—————————
-— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que tinha três questões para fazer,
prometendo ser breve.——————————————————————————
—— Em primeiro lugar a menção, que já estava previsto em sede de Orçamento, à criação
de um novo website para a Junta de Freguesia de Alvalade. Queria saber para quando o
lançamento desse novo website, porque não se apercebera de nenhuma inovação e, a ter
havido, seria muito pouco considerável.———————————————————
—— Uma outra questão ao Senhor Presidente da Junta ainda na área da comunicação, que
se podia estender também ao Presidente da Assembleia de Freguesia, era respeitante à
transmissão das Assembleias de Freguesia de Alvalade. Perguntou se a presente
Assembleia estaria a ser transmitida ou não. Tiiiha sido informado pelo Senhor Presidente
da Junta numa reunião passada que em 2019 teriam em vigor essa transmissão. ———
—— Esperava que o Senhor Presidente da Junta estivesse informado que no dia 21 de
fevereiro se tinha realizado, pelo que era anunciado, no auditório da Junta uma
apresentação, um debate, de uma candidatura da Juventude Socialista à Federação da
Area Urbana de Lisboa, à FAUL. Gostava de saber de que forma se tiiiha procedido a
esse pedido e, mais importante do que isso, compreender se era predisposição do
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Executivo estar aberto a todo e qualquer evento de cariz exclusivamente partidário, como
aparentava ter sido o caso em particular de uma candidatura a uma juventude partidária.

—— Membro António Proa (PSD) perguntou se o Senhor Presidente tinha alguma
informação sobre a abertura do quiosque no Campo Grande. O Jardim do Campo Grande
tinha sido inaugurado cerca de um ano antes antes e o quiosque continuava fechado,
quando fazia muita falta. Queria saber se a Junta de Freguesia tinha alguma informação
relativamente a esse processo.———————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta começou por dizer que o site já tinha sido
inaugurado. Tinha sido apresentado no mesmo dia que o site da comissão social de
Freguesia. ———————————————————————————————
—— Sabia que as memórias eram curtas e tendiam a esquecer como as coisas eram antes.
Não estava a fazer nenhuma crítica excessiva porque até no espaço público, por exemplo,
havia a demolição de um prédio e em dois meses já não sabiam o que lá estava, ou como
as coisas eram. Isso eranormal.———————————————————————
-— 0 site era novo, substancialmente diferente do que existia. Havia uma referência
comum, Alvalade e as cores da Freguesia, isso mantinha-se e podia dar a ideia que o site
era o mesmo, mas não era.—————————————————————————
-— Ainda bem que falavam do assunto porque não fazia auto-promoção na Asembleia
da Freguesia das coisas feitas pela Junta, mas aproveitava o momento para dizer que
lançaram o site da comissão social de Freguesia, lançaram o balcão virtual que permitia
ao cidadão fazer um conjunto de atos burocráticos sem ter que se deslocar à Junta de
Freguesia de Alvalade. ——————————————————————————
—— Tinham anunciado nas redes sociais o novo site da Junta de Freguesia de Alvalade e
estavam na Informação Escrita, que convidaria a ler. ——————————————
-— (diálogos cruzados) —————————————————————————
—— Continuando, disse que não lhe pedissem, depois de fazerem uma pergunta com
resposta óbvia, que não fizesse uma declaração política sobre a pergunta. Não lhe iam
coartar o comentário que entendesse sobre o facto do Membro Francisco Camacho não
ter percebido que havia um novo site da Junta de Freguesia de Alvalade. Estava na
Informação Escrita. ———————————————————————————
-— Relativamente à recomendação do CDS esquecera-se de dizer que, como informara
no ano anterior, a partir do corrente ano as Assembleias de Freguesia passariam a ser
gravadas. A presente Assembleia estava a ser gravada mas não estava a ser transmitida
porque estavam a testar. Se nos testes ficasse validada a qualidade, a próxima Assembleia
de Freguesia já seria transmitida e todos os Membros seriam informados para que não
fossem apanhados desprevenidos.—————————————-————————
—— Sobre a terceira pergunta do Membro Francisco Camacho até tinha dificuldade em
responder. Esperava que essa pergunta não indiciasse um comportamento populista do
CDS, procurando uma questiúncula de cariz político-partidário, querendo saber em que
moldes a Junta de Freguesia de Alvalade cedera uma sala para apresentação de uma
candidatura da Juventude Socialista a Presidente da FAUL. O pedido tinha sido feito pelo
Partido Socialista, enquadrado no RAAFA, como aliás o CDS já tivera acesso a essa sala,
como aliás o Partido Livre tinha feito no mês anterior a apresentação dos candidatos às
Europeias. ———————————————————————————————
—— Se a pergunta também passava por saber se o CDS podia utilizar esse espaço,
esperava que tivesse ficado respondido cabalmente, para que não continuassem a ouvir
essa questão durante as próximas Assembleias de Freguesia e meses.-———————
-— Os pedidos eram feitos pêlos partidos, se o partido se sentisse confortável para fazer
esse pedido através do RAAFA podia fazer. A sala, estando disponível, seria cedida.—
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-— O pedido tinha sido feito pelo Partido Socialista porque a Juventude Socialista não
tinha personalidade jurídica para o fazer.———————————————————
—— Queria que essa questão ficasse resolvida porque muitas vezes nos partidos políticos
ficavam sobejamente prejudicados com essas questões não ficarem bem esclarecidas. Era
muito zeloso desse tipo de afirmações. ————————————————————
—— Relativamente ao quiosque, efetivamente ainda não abrira e iria aproveitar a reunião
descentralizada de Câmara, quarta-feira no Jardim do Campo Grande, para questionar o
Senhor Presidente da Câmara. A menos que houvesse uma justificação justa, seria
injustificávelo motivo pelo qual aquele equipamento não estava ainda disponível. ——
-— Em relação às questões colocadas sobre a Silva e Albuquerque e logradouros do
Bairro das Estacas, decorria da votação favorável do ponto 4 das delegações de
competências o lançamento das obras tendentes à resolução do problema. ——————
-— Sobre as imediações do 1° de Maio, a proposta da Junta de Freguesia passava por
criar duas bolsas de residentes na Silva e Albuquerque e na António Ramalho,
circundantes à escola e ao INATEL que resolvia uma parte do estacionamento dito de não
residentes, o que costumava criar problemas. Depois fariam uma intervenção de
reperfilamento da via, tendente a resolver os problemas identificados. Isso dependeria
sempre de uma aprovação positiva das delegações de competências.————————
—— O mesmo em relação ao jardim do Bairro das Estacas, era algo que havia todo o
interesse em diligenciar rapidamente para que, por outro motivo não fosse, as obras não
estivessem a decorrer em período eleitoral, o que era sempre danoso.————————
-— Havia duas questões que não conseguia responder mas iria diligenciar para o poder
fazer a breve trecho. A primeira era o cruzamento da Avenida de Roma com a Estados
Unidos da América. Tinha visto pouco tempo antes um post nos grupos do Bairro de
Alvalade com uma fotografia antiga da rotunda naquela zona, mas como também já
tinham posto uma fotografia do Largo de Santo António sem o Santo António não
acreditara que essa proposta fosse aparecer. Era algo que iria diligenciar junto dos
proponentes e poderiam estudar a proposta. ——————————————————
—— Lembrou que aquele eixo era estruturante e qualquer obra ali teria que passar pela
Câmara, sendo que, ao contrário do que acontecia na EMEL, não só tentaria saber se a
ciclovia da Avenida de Roma seria ou não construída mas tentaria fazer com que a opinião
da Junta de Freguesia fosse relevante na decisão. Era o que faziam por exemplo na Gago
Coutínho, em que receberam uma proposta para a construção de uma ciclovia.
—— Relativamente às árvores, sabia que o Membro António Proa tinha uma ligação até
de algum profissionalismo à área por ter exercido a função de Vereador na CML. Era uma
questão em que tinham cuidado sempre que faziam intervenções no espaço público,
espécies que não criassem relevo ao nível do solo que dificultassem a mobilidade, nem
tivessem outras condições que prejudicassem. —————————————————
—— As questões das árvores em Lisboa eram muito suscetíveis de discussão e a política
da Junta passava sempre por nunca abater uma árvore sem um relatório que se pedia
previamente ao Instituto Superior de Agronomia. A árvore podia não estar doente e ainda
assim criar problemas significativos na qualidade de vida dos cidadãos, mas por regra
eram muito zelosos no que tocava a esse particular. Nesses casos também estavam
disponíveis para, mediante uma proposta que enquadrasse o abatimento de uma árvore
saudável, poder fazê-lo. ——————————————————————————
—— Agradeceu a referência à abertura da Biblioteca Manuel Chaves Caminha, era algo
que decorria da recomendação apresentada mas tinha dito no discurso da sua tomada de
posse que as questões culturais e de valorização da biblioteca não deixariam nunca de ser
um dos objetivos da Junta de Freguesia.———————————————————
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—— A posição inicial não era aquela que depois se realizara, mas isso também
determinava a boa vontade e a abertura que a Junta de Freguesia tinha em aceitar aquilo
que coletivamente achavam ser melhor para a Freguesia. ————————————
-— Sobre a entrevista, por isso era preciso ter muito cuidado com os jornalistas, havia
uma parte truncada da afirmação. A loja no primeiro piso não era uma loja de cariz
comercial, era uma loja social que já tinha anunciado na sua tomada de posse. Ganhara-
se globalmente espaço na biblioteca porque o primeiro piso estava ocupado por
associações que não estavam ligadas à função de biblioteca, sentira-se a necessidade de
uma loja social em Alvalade a funcionar para a sociedade e entre as associações da
Freguesia. ———————————————————————————————
—— Isso resultava também de um conjunto alargado de necessidades que a própria
comissão social de Freguesia detetara. A loja social serviria como um centro de
distribuição daquilo que as várias associações podiam dar de si e vice-versa.————-
—— Entendera-se que aquele espaço não roubaria valências da biblioteca, que foram
aumentadas com uma nova agenda de atividades para as famílias, para as crianças e para
o público em geral. A loja social também daria resposta a um conjunto muito grande de
carências da Freguesia que não eram respondidas a esse nível descentralizado de
distribuição.——————————————————————————————
—— Havia um conjunto de questões muito concretas colocadas prlo Membro João Morais
a que não sabia responder, como ratios, cumprimento de questões técnicas. Pedia-lhe que
pudesse reenviar as questões que tivesse por convenientes e teria muito gosto em
responder. ———————————————————————————————
-— Quanta ao jardim/escola, estava a funcionar muito bem. Não se tomara nenhuma
decisão com base nas notícias e iriam esperar com serenidade que os meios competentes
determinassem se havia ou não questões de ilegalidade bastantes para responder ao fim
do protocolo existente com a Fundação. A informação que tinha era de estar tudo a
decorrer de maneira normal, mas estava à disposição do Membro João Morais para as
respostas que entendesse. No entanto, a Junta de Freguesia não tinha motivo algum para,
em função de notícias, deixar de cumprir o protocolo com a Fundação. ———————
-— Membro João Morais (BE) disse que não eram só informações da imprensa,
acrescia o ter sido suspenso o contrato com a Segurança Social. Não eram meras
suspeitas, havia violações de outras situações. —————————————————
—— Membro António Proa (PSD) disse que a questão das árvores era matéria muito
sensível e ainda bem que assim era. —————————————————————
-— O Laboratório de Patologia Vegetal, ligado ao Instituto Superior de Agronomia,
Laboratório Veríssimo de Almeida, tratava as questões da patologia das árvores num
protocolo antigo que tinha com a Câmara, mas havia outras dimensões que podiam
justificar não necessariamente o abate, mas o transplante da árvore para outro local que
não causassetranstomo.——————————————————————————
—— Tanto do ponto de vista do incómodo que causava, como do ponto de vista até da
segurança porque os frutos nos passeio provocavam com facilidade que as pessoas
escorregassem e pudessem magoar. Também do ponto de vista da higiene. Se o Senhor
Presidente tivesse oportunidade de passar lá veria que o passeio estava muito sujo. -—
—— Esses eram bons argumentos para justificar uma iniciativa. Não para abater, mas para
transplantar e colocar eventualmente árvores da mesma espécie com o cuidado de não
serem fêmeas, porque eram das poucas árvores que tinham as duas espécies autónomas
distintamente visíveis e com as consequências das árvores do género feminino
produzirem frutos, o que causava incómodo. Se as árvores fossem do género masculino
esse problemas estava resolvido e eram árvores muito interessantes. Sobretudo que se
pudesse tomar alguma iniciativa. ——————————————————————

23

t
i



—— Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n° 98/2019, relativa à
celebração de contrato interadministratívo de cooperação, em matéria de higiene
urbana, com o Município de Lisboa; ————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta, referindo-se ao ponto 2, disse que resultava de um
estudo apurado da Câmara sobre a taxa turística e a pressão no território sentido nas várias
Freguesias. Era uma matéria já amplamente discutida na Câmara Municipal e na
Assembleia Municipal. Sabia que os partidos tinham posições niuito próprias e da sua
parte não valia a pena estar a justificar a posição do PS, que era naturalmente favorável
às delegações de competências nos três casos. —————————————————
—— Se houvesse alguma dúvida, ficava à disposição. ——————————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 98/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
maioria, com 12 votos a favor (PS e CDS-PP), 2 votos contra (CDU) e 5 abstenções (PSD
e BE).—————————————————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) fez a seguinte declaração de voto:-———
—— "E conhecida aposição do PCP há anos sobre a delegação de competências. Neste
caso nós voltamos a repetir que as valências de higiene urbana devem voltar à
competência da Câmara Municipal de Lisboa, ganhando assim a escala no que respeita
aos meios humanos e técnicos para gerir e dar resposta deforma global e eficaz em todas
as freguesias dacidade.——————————————————————————
—— Dividir o serviço em vinte e cinco, vinte e quatro juntas e Câmara, não foi eficaz.
Existe um problema generalizado em todas as freguesias, independentemente destas
sofrerem mais ou menos com o impacto do turismo. ——————————————
—— Dar mais dinheiro para tentar esconder que a competência passou sem os meios
necessários e estão agora a ser compensados e a insistir no mesmo erro de repatir este
serviço. —————————————————————————————————
—— Ponto 3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n° 99/2019, relativa à
celebração de contrato interadministrativo de cooperação, entre a Câmara
Municipal de Lisboa e a Junta de Freeuesia de Alvalade, para recolha de resíduos
indevidamente depositados iunto de ecopontos, vidrões e outros equipamentos de
deposição de resíduos;——————————————————————————
-— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que não partilhava da opinião do PCP
e era favorável à delegação, mas tinha ficado muito preocupado com a situação
económica da Freguesia. Iriam ver isso em pontos a seguir mas não queria deixar de o
referir num ponto de contrato interadministrativo de delegação de competências. -——
-—- Pêlos números que a Junta de Freguesia tinha disponibilizado para aprovação das
Contas verificava-se que ainda estavam em dívida pela Câmara Municipal à Junta de
Freguesia as últimas delegações de competências em valores algo importantes, à volta de
dois milhões e qualquer coisa. Pelo menos era o que estava nas Contas a 31 de dezembro
de 2018, eventualmente nos últimos três meses já teriam pago alguma coisa mais. ——
—— Ficava preocupado porque tivera que haver um adiantamento da Junta de Freguesia
para poder corresponder às competências que lhe haviam sido delegadas, o que não devia
ser o normal funcionamento desses protocolos de delegação. ———————————
—— Por isso questionava a Junta de Freguesia nesse sentido, se tinha assegurado que as
verbas da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia seriam transferidas em tempo útil,
de forma a que a Junta não tivesse de despender dinheiro próprio que era muito útil para
outras atividades próprias da Junta de Freguesia e que assim ficavam prejudicadas. ——
—— Membro António Proa (PSD) disse que era na mesma linha de preocupação da
transferência da Câmara para a Junta de Freguesia, nesse caso em concreto relativamente
à recolha de resíduos indevidamente depositados e, tanto quanto julgava saber, a Câmara
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Municipal entendera distribuir igualmente pelas vinte e quatro Juntas de Freguesia o
mesmo valor.——————————————————————————————
—— A questão que colocava, começando pela preocupação manifestada pelo Membro
José Moreira da Silva, era se nesse caso em concreto esse valor tinha sido considerado
adequado. Era estranho porque ao contrário do ponto 2, em que podia ser discutível mas
havia uma análise aprofundada de discussão com as Freguesias relativamente à fórmula
para encontrar os valores adequados a cada Freguesia, no ponto 3 a Câmara distribuía
indiferentemente para as vinte quatro Juntas de Freguesia sem cuidar de saber existia um
ou cinquenta ecopontos na Freguesia. O valor era sempre o mesmo. ————————
—— Ao contrário do cuidado que tinha havido relativamente à distribuição dos valores
referidos no ponto anterior, no ponto 3 não tinha havido essa preocupação de rigor. ——
—— Não sabia quantos ecopontos existiam na Freguesia de Alvalade, o Senhor Presidente
poderia esclarecer, mas o que perguntava era se aquele valor seria adequado para o
número de ecopontos que seriam responsabilidade da Junta manter limpos na Freguesia.
Isso seria uma boa medida para perceberem se no caso de Alvalade era adequado face às
características concretas e se nas Freguesias com característics diferentes, dado ser o
mesmo valor, se seriam também os valores adequados ou não.——————————
—— O Senhor Presidente da Junta referiu que tencionavam receber o dinheiro. Aliás,
na quarta-feira iria ter uma reunião com o Vereador Carlos Castro, "cascando-lhe
violentamente" como era seu apanágio. ———————————————————
—— Isso tinha a ver com uma decisão política que tomaram. Os fregueses de Alvalade
não entenderiam que uma obra como o complexo desportivo de São João de Brito, onde
estava o Clube de Râguebi de São Miguel, ficasse atrasada em função disso. Tendo a
Junta de Freguesia dinheiro para avançar com a obra, tomara a decisão política de o fazer.

-— Era evidente que tinham a expetativa de receber esse dinheiro. Isso respondia já a
algumas preocupações que iriam endereçar nas Contas. Era uma decisão baseada no facto
de terem a possibilidade de fazer e garantir ao cidadão que a obra não ficaria pendurada.
Aliás, o espaço fora já inaugurado, estava já ao serviço da população, era uma decisão
política mais que justificada. ————————————————————————
-— Fazia parte das suas funções garantir que recebiam o dinheiro e no Orçamento de
2019 introduziram um valor que esperavam receber em função disso. Já tinham essa
perspetiva política sufragada pela Assembleia de Freguesia.———————————
-— Disse que a Câmara tinha distribuído de forma igual uma verba para todas as
Freguesias. Em Alvalade interessava-lhe menos saber como era nos outros territórios do
que a resposta que deram, garantindo que esse dinheiro era suficiente para a matéria em
causa. A Junta tinha feito o esftido, o trabalho que porventura a Câmara não teria feito.
Veriam no ponto 11 da proposta, escrito exaustivamente como seria usada essa verba. -
—— De acordo com o estudo feito, tinham uma bolsa de recrutamento com três assistentes
operacionais para entrar em vigor no momento que o protocolo estivesse firmado e
assinado. Seriam suficientes, com a compra de uma viatura contemplada no âmbito da
delegação de competências e incluir todos os custos quotidianos de seguro de viatura,
manutenção de viatura, combustível, fardamento e materiais diversos para esses
trabalhadores. Tudo isso com a quantia de pouco mais de 100 mil euros, 65 cêntimos. -
—— Entendiam ser suficiente para acomodar as competências que a Câmara lhes
endereçara. Aliás, podiam ter recusado a fazer. Era uma preocupação de todos a questão
da higiene urbana e queriam fazer porque sabiam fazer bem. Se não fizessem bem
preferiam que a competência ficasse na esfera da Câmara, como o PCP legitimamente
defendia.——————-—————————————————————————

25

c



-— Acreditavam que as delegações de competências na área da higiene urbana garantiam
à Junta de Freguesia o compromisso financeiro para garantir tecnicamente as funções. -
—— Esperava ter justificado a posição da Junta e assim merecer o voto favorável do PSD.

-— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 99/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
maioria, com 8 votos a favor (PS), 2 votos contra (CDU) e 9 abstenções (PSD, CDS-PP

—— Membro Aquino de Noronha fez a seguinte declaração de voto: ———————
—— "Se na proposta anterior tratava-se do reforço financeiro para as Juntas fazerem o
que j á faziam antes, neste caso da higiene urbana é para delegar na Junta de Freguesia
a limpeza de espaços junto aos ecopontos.——————————————————
—— Nós defendemos como sempre, e repito, que as valências da higiene urbana devem
regressar à competência da Câmara de Lisboa e esta mudança, esta nova delegação,
deixa alguns pontos por esclarecer. —————————————————————
—— Primeiro, quem é que fica com a responsabilidade dos monos?————————
—— Os cantos e recantos da Freguesia estão neste momento, ou muitas vezes,
transformados em lixeiras, nomeadamente no Passadiço que liga a Rua José Duro à Rua
Marquesa de A lorna. ———————————————————————————
—— Quem é que vai recolher o lixo verde, os resíduos dos jardins? ————————
—— Provavelmente vão ser precisos novos camiões para fazer esta recolha, limpeza dos
ecopontos, onde é que eles vão ficar estacionados? ———————————————
—— São estas pequenas questões que eu gostava de ver respondidas." ———————
—— Membro João Morais (BE), no uso da palavra para um ponto de ordem à Mesa,
perguntou se as declarações de voto eram escritas ou orais.-———————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu que cada gmpo podia fazer como
entendesse. ———————————————————————————————
-— Podiam ser orais, desde que não fossem muito extensas. Podiam ser escritas, o que
ainda era melhor porque não ocupavam muito tempo. Uma breve apresentação era o
bastante, mas qualquer modalidade lhe servia. —————————————————
-— Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n° 101/2019, relativa à
celebração de contrato interadministrativo de cooperação, entre a Câmara
Municipal d^Lisboa e a Junta de Fresuesia de Alvalade, com vista ^promoção de
vários programas, nos domínios dos equipamentos urbanos, cultura, tempos livres
e desporto, ação social, ambiente, desenvolvimento e ordenamento urbano e
proteção da comunidade; ————————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que a proposta apresentada não
correspondia à proposta que tinha sido alterada na Câmara Municipal de Lisboa. Devido
a uma decisão da Assembleia Municipal de Lisboa, a proposta tinha voltado para a
Câmara e sido alterada. ——————————————————————————
—— Perguntou se era legítimo naquele momento estarem a votar uma proposta que já
tinha sido alterada pela Câmara. ——————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que estava presente na Assembleia Municipal
quando essa proposta foi votada. ——————————————————————
—— O voto favorável da Assembleia Municipal era tão importante como o voto favorável
da Assembleia de Freguesia. Se sobrepunham o voto na Assembleia Municipal ao da
Assembleia de Freguesia, isso era hierarquizar a importância dos votos.
—— A proposta que apresentavam era a última versão que tinham da aprovação global.
Não tinha ideia da proposta ter sido alterada. —————————————————

26 l "r
(



—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que tinha havido uma discussão e
até o CDS-PP noutro fómm tivera oportunidade de pedir para proceder a certas alterações,
nomeadamente no que se referia à eventualidade dos valores serem alterados em cada
projeto, na sequência do valor base. Essa limitação não estava na proposta inicial e a
proposta enviada previa essa limitação dos 25%. Perante um cenário onde fosse
ultrapassado o valor base de 25% havia nova deliberação em sede de Assembleia de
Freguesia. ———————————————————————————————
—— Parecia-lhe que a proposta apresentada já contemplava alterações discutidas na sede
própria. Pelo menos as alterações apresentadas pelo CDS-PP estavam contempladas na
proposta.————————————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que estava com alguma dúvida em não ter
apanhado alguma parte da Assembleia Municipal que tivesse sido determinante para isso,
mas lembrava-se de estar na sala em função da importância da matéria. ———————
-— Aliás, essa matéria já tinha sido aprovada na Assembleia de Freguesia de Santa Maria
Maior, aí sim antes mas com a ressalva da possibilidade de alteração. As delegações de
competências seriam assinadas por todas as Juntas de Freguesia na quinta-feira, mesmo
aquelas que ainda não ratificaram nas Assembleias de Freguesia.—————————
—— Era por isso que se tinha sentido muito confortável em submeter a proposta já
definitiva da Assembleia Municipal e a proposta que seria assinada na quinta-feira. -—
—— Ao contrário de outras Juntas de Freguesia, a preocupação tinha sido que a
Assembleia de Freguesia se pronunciasse sobre o documento antes dele ser assinado,
coisa que aliás acharia um desrespeito pela Assembleia de Freguesia. ———————
—— Membro António Proa (PSD) disse que aquele era o mandato que a Assembleia de
Freguesia estava a dar. Se por acaso houvesse alguma alteração, seguramente que a Junta
de Freguesia estaria limitada por esse mandato e teria que ir à Assembleia. Isso ajudava
a ficarem mais tranquilos.—————————————————————————
-— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que chegava à conclusão de ter uma
informação desatualizada. —————————————————————————
—— Não era contra essas propostas, o que questionava era se estaria garantida a
transferência de verbas necessárias e recursos humanos para execução desses protocolos.

—— O Senhor Presidente da Junta esclareceu que estava garantida a verba e estavam
garantidos os recursos humanos, que eram os da Junta de Freguesia ou aqueles que a Junta
de Freguesia contratasse para o cumprimento das funções, sendo que a verba atribuída
seria alceada necessariamente a recursos humanos que a Junta tivesse que contratar e que
não coubessem no atual corpo de trabalhadores. ————————————————
-— Essa garantia era condição sine qua non para poderem apresentar esse documento na
Assenibleia. ——————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 101/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 18 votos a favor (PS, PSD, CDS-PP, CDU) e l abstenção (BE). -—
-— PontoS- Apreciação, discussão e votação da Proposta n0 94/2019, relativa aos
documentos de prestação de contas do ano de 2018;—————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que o documento tinha circulado e seria melhor
responder às questões colocadas. Ficava à disposição para esclarecimentos. —————
—— IVlembro José Moreira da Silva (PSD) disse que iria falar de algumas coisas
eventualmente contraditórias. ———————————————————————
—— Primeiro era com tristeza que via apresentar-se um saldo negativo de 310.655,21
euros. No ano 2017 tinha sido um saldo positivo de 348.866,33 euros. ———————
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—— Se bem recordava, era a primeira vez que a Freguesia apresentava resultados
negativos e, se percebia bem, não totalmente por culpa da Junta de Freguesia, mas por
culpa da Câmara Municipal e das suas não transferências. ————————————
-— Aí devia elogiar o trabalho de contenção orçamental da Junta de Freguesia que,
segundo depreendia, a partir do momento que tomara consciência de não vir a ter essas
verbas travara a fundo nas despesas. Por isso verificava cerca de 66% de exeução das
receitas e cerca de 66% de execução das despesas. ———————————————
—— Isso achava bem. A partir do momento que tivera a consciência de não obter as
receitas que tinha orçamentado, era de saudar o facto de não se ter posto a "gastar à tripa

—— O grau de execução das receitas era equilibrado com o grau de execução das
despesas... estavam a fazer-lhe sinais que não seria e assim retirava o elogio que estava a
fazer, devia reconhecer que com algum esforço. ————————————————
-— Elogiava também os documentos que foram entregues à Assembleia de Freguesia e
que lhe pennitiram olhar para os números com alguma profundidade. Esperava não os ter
lido mal, mas se tivesse acontecido havia sempre a desculpa que utilizava, de que era
jurista e por isso estava tudo desculpado. ———————————————————
—— Referia principalmente o trabalho do Revisor Oficial de Contas, que fazia um
relatório bastante extenso e que não estava habituado a ler. Devia-lhe ter falhado nas
edições anteriores mas dessa vez lera com muita atenção e realmente estava bem
estruturado, dizia o que tinha a dizer, não era demasiado, ia aos pontos certos, aos pontos
mais difíceis relativamente às receitas e despesas. Era daí que retirava algumas das
conclusões que estava a dizer, porque de outra fornia não tinha qualquer veleidade em
estar a discutir números. —————————————————————————
—— No fundo diria que continuassem nesse caminho em 2019, numa perspetiva de tentar
uma execução maior tanto na receita como na despesa, mas se não fosse na receita que
também não fosse na despesa.———————————————————————
-— Disponibilizava-se, como acreditava que todos os Membros da Assembleia de
Freguesia, para acompanhar a Junta de Freguesia nas diligências que tivesse de fazer junto
da Câmara Municipal, para que isso não se repetisse em 2019. Se os protocolos estavam
assinados, se havia um compromisso firme de transferir verbas para a Junta de Freguesia,
que estava a contar com elas porque tinha orçamentada também essa despesa e já dera o
seu contributo político aos residentes na Freguesia, mal ficava a todos que isso depois não
se conseguisse cumprir porque alguém incumprira. Depois era difícil dizer que foram
outros a não cumprir, quando ali davam a cara perante os fregueses. ————————
—— Era importante que se chamasse à responsabilidade quem realmente a tinha e que
isso não se voltasse a repetir, ou teriam todos que tomar outras atitudes perante a Câmara
Municipal em apoio da Junta de Freguesia. ——————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta agradeceu as preocupações e sobretudo a gentileza
na eventualidade que acreditava não acontecer, porque na dúvida todos seriam poucos.
—— Na primeira questão também se tinha dado a resposta, o lucro do ano anterior era
compensado pelo prejuízo desse ano. Isso tinha a ver com o facto de terem ido além das
delegações de competências, terem optado por fazer obra em particular no espaço público,
que não estava contemplada nas delegações de competências mas que se entendia ser do
legítimo interesse dos cidadãos. Uma vez que o grosso da obra estava a ser lançado em
função das delegações de competências, era fazê-la. ——————————————
-— Nesse ano retrairam-se no sentido de corrigir essa situação, mas o exercício político
era a quatro anos e sentiam-se com legitimidade e capacidade, não prejudicando as
gerações futuras e garantindo um Orçamento sempre equilibrado. No futuro estaria ali
para responder por esse compromisso.————————————————————
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—— Relativamente à diferença de saldo, tinha a ver com o facto de no ano anterior terem
inscrito no Orçamento aquilo que seria a expetativa em termos de delegações de
competências. Como esse dinheiro não tinha chegado no ano anterior, só chegara no
presente ano, não tinha sido executado um dinheiro que não receberam, o que era natural.
Se excluíssem a expetativa de receber as delegações de competências a execução andaria
muito próxima dos 100%.—————————————————————————
—— Nas outras Juntas de Freguesia não sabia, mas em Alvalade decidiram fazer as obras
na expetativa de receber o dinheiro da Câmara porque tinham essa possibilidade em
função de haver um saldo contabilístico recebido das anteriores três Juntas e que permitira
acomodar o facto de avançar com a obra, sempre com o compromisso político por parte
da CML de que nunca ficariam "a arder", como se dizia na gíria.—————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que se congratulava com aquilo que o
Senhor Presidente da Junta acabara de dizer, com o que se solidarizava inteiramente, no
fundo o voto de louvor que dera às três anteriores Juntas do PSD, que deixaram os cofres
recheados e permitiram que a atual Junta pudesse fazer o seu trabalho. ———————
-— O Senhor Presidente da Assembleia referiu que talvez um dia a contabilidade
pública fosse um pouco mais evoluída do que a existente, que obedecia simplesmente a
critérios de tesouraria e não permitia especialização de exercícios, não pennitia que um
simples economista como era o seu caso percebesse como as coisas se distribuíam sem
ser numa lógica de mercearia pura e simples. Talvez aí pudessem ver mais claro e as
coisas surgissem de uma maneira mais racional e visível para todos.————————
—— Seguidamente, submeteu à votação a Proposta n° 94/2019, tendo a Assembleia
deliberado aprovar, por maioria, com 10 votos a favor (PS e CDU), e 8 abstenções
(3PSD, CDS-PP e BE) ——————————————————————————
—— Os eleitos da CDU apresentaram posteriormente a seguinte declaração de voto por
escrito: ————————————————————————————————
—— "O sentido de voto do PCP reflecte o rigor contabilístico das contas apresentadas,
pese embora um desacordo político com as orientações tomadas. —————————
—— Consideramos que existem outras prioridades na freguesia que devem ser
acauteladas e que poderão estar em causa em virtude de um investimento que, embora
na generalidade seja pertinente, deve no entanto ser custeado através do orçamento da
Câmara Municipal de Lisboa e não da Junta de Freguesia de Alvalade. ——————
—— Na apreciação do Relatório sobre a Situação Económica do ano de 2018 feita pelo
Reviser Oficiai de Contas, em particular quanto à saúde financeira da JFA, é anunciada
a existência de um défice entre a despesa corrente que é superior à receita corrente. —
—— Acresce a esta situação o facto de nos depararmos com uma diminuição do valor
que transitará do saldo de gerência de l milhão e quinhentos mil euros, comparando com
o período homólogo do ano anterior. ————————————————————
—— Sem discordarmos da necessidade de investimento nas infraestruturas da freguesia,
fica claro pela explanação do referido Relatório, confirmado no mapa de despesas e
receitas de 2018, que parte substancial desta clara diminuição de verba advém de obras
decorrentes da delegação de competências da CML e que deveriam ser assumidas pela
mesma.—————————————————————————————————
—— Consideramos que estas opções políticas afectam deforma drástica a capacidade
financeira da JFA, na execução de obras que são da competência da CML, ou assumido
o diferencial financeiro das obras delegadas pela CML, quando o valor executado não
corresponde ao valor transferido, e compromete a sua capacidade para o futuro
investimento em áreas que são da sua própria competência. ———————————
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—— Consideramos estar perante uma desresponsabiliuzaçâo e de substituição daquele
que é o órgão autárquico competente, a CML, situação para a qual vimos alertando por
diversas vezes. —————————————————————————————
-— Os eleitos da CDU. —————————————————————————
-— Ponto 6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n° 95/2019, relativa ao
inventário de bens, direitos e obrieações patrimoniais da Freguesia e respetíva
avaliação;———————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que esse documento replicava o documento
de 2017 e aprovado em 2018 pela Assembleia de Freguesia, com as entradas e saídas
ocorridas durante o ano 2018. Fariam novo inventário no presente ano e em 2021, mas no
fundo era o acrescento ao último inventário feito em 2017 e com as entradas e saídas
normais.————————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 95/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
maioria, com 14 votos a favor (PS, CDS-PP e CDU) e 4 abstenções (3PSD e BE). -—
—— Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n° 96/2019, relativa à 1a
revisão ao Orçamento de 2019;——————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que era uma revisão orçamental relativamente
simples. Era a primeira revisão natural do dinheiro que ficara em dívida do ano 2018 e
que normalmente transitava para o primeiro mês do ano seguinte, os pagamentos. Tinha
que ver com a correção daquilo que no anterior mandato era repartição em função das
delegações de competências e aquelas que, tendo em conta a aprovação do ponto 4,
também se introduziram como revisão do Orçamento para as delegações de competências
do corrente ano. —————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 96/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
maioria, com 10 votos a favor (PS, CDS-PP e CDU) e 8 abstenções (3PSD, CDS-PP e
BE). —————————————————————————————————
—— Ponto 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n° 93/2019, relativa à
submissão à Assembleia de Fresuesia da desienação de auditor externo para
certificação lesai de contas; ———————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que, como decorria da proposta, tiiúia sido
nomeada a mesma sociedade. Agradecia ao Membro José Moreira da Silva pelo facto de
no ano anterior ter sugerido uma consulta a vários orçamentos, o que fizeram. -———
—— Continuavam a receber da Telma Carreira Curado e Associados o orçamento mais
benéfico, tendo inclusive diminuído o valor proposto. ——————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que talvez fosse a altura de não fazer
ajustes diretos por critério material e fazer um procedimento concursal, eventualmente
até por mais que dois anos, com outra envergadura, permitindo até que não houvesse
situações de valores mais baixos do que os valores de mercado. Seria favorável a um
procedimento concursal mais robusto, com outros valores e com outra amplitude de prazo
para terem uma estabilidade. ————————————————————————
—— Isso dito com toda a vantagem de ter elogiado o trabalho e por isso congratulava-se
que fossem os mesmos a terem ficado, por apresentarem a melhor proposta e por já se ter
visto a sua competência técnica. ——————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 93/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
maioria, com 10 votos a favor (PS, CDS-PP e CDU) e 8 abstenções (3PSD, CDS-PP e
BE). —————————————————————————————————
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—— Ponto 9 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n° 100/2019, relativa à
submissão da alteração do acordo coletivo de entidade empregadora pública
celebrado com o SINTAP - autorização pela Assembleia de Fresuesia; —————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que se congratulava e ao Executivo pelo facto
de terem chegado a um acordo com o SINTAP. Era objetivo e pensava estarem no bom
caminho para chegar a acordo com o STML nos mesmos temias, proposta que logo
apresentariam para aprovação da Assembleia de Freguesia. ———————————
—— Queria só fazer uma pequena correção que decorria da proposta. No acordo dizia que
se renovava sucessivamente por períodos de três anos mas no fundo a renovação era
anual, tal como já existia anteriormente. Tratava-se apenas de uma gralha. —————
-— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que era apenas para se congratular
com a Proposta n° 100/2019 e por se ter chegado a esse entendimento com o SINTAP.
-— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que o acordo era sempre de saudar,
haver esse entendimento com o sindicato. ——————————————————
-— Entre outros fatores havia o aspecto que na própria proposta estava salientado de,
mediante uma avaliação positiva, os trabalhadores terem direito ao gozo adicional de três
dias úteis. Era só compreender se por trás dessa opção fora mera política negociai, se
havia algum enquadramento legal, alguma recomendação que corroborasse essa
alteração. Perceber se havia alguma recomendação, despacho, portaria, que tinha por base
essa proposta.——————————————————————————————
-— Membra Aquino de Noronha (CDU) disse que estava de acordo com a alteração
do acordo coletivo. Aliás, muitas dessas propostas faziam parte das propostas do sindicato
que era largamente maioritário entre os trabalhadores da Junta de Freguesia. -————
-— A sua pergunta era qual a razão do atraso das negociações com o STML. -———
-— O Senhor Presidente da Junta, respondendo ao Membro Francisco Camacho, disse
que esse ponto já estava plasmado no acordo anterior e decidira-se manter em função da
avaliação positiva. Tinha a ver com o facto de acharem politicamente que o SIADAP era
uma ferramenta muito importante de avaliação dos trabalhadores e a nota positiva era
uma valorização dessa ferramenta. —————————————————————
-— O enquadramento legal deconria precisamente desse acordo político com o sindicato.

—— Quanta ao acordo com o STML não ir à Assembleia de Freguesia tinha única e
exclusivamente a ver com o facto de até à data ainda não terem conseguido fechar o
acordo, por ter havido atrasos de negociação. —————————————————
—— Havia já reuniões marcadas que depois foram desmarcadas por parte do STML.
Aliás, na última reunião pública de Executivo tivera oportunidade de o dizer, que
desmarcaram uma reunião em fmal de janeiro em função da preparação de uma greve
ocorrida no dia 15 de fevereiro. Depois a Junta diligenciara junto do STML para
responder a um conjunto de questões que demoraram muito tempo a ser respondidas.
Numa primeira fase não foram respondidas pelo STML, depois através de insistência da
Junta foramrespondidas.—————————————————————————
-— A intenção era que o mais rapidamente possível, a próxima Assembleia de Freguesia,
conseguissem levar nos mesmos moldes negociados com os trabalhadores.—————
-— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 100/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade. ————————————————————————————
-— Ponto 10 - ADreciação, discussão e votação da Proposta n0 103/2019, relativa à
emissão e submissão para aprovação oela Assembleia do Regulamento da Medalha
da Freguesia de Alvalade; ————————————————————————
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-— O Senhor Presidente da Junta esclareceu que essa proposta estava relacionada com
o facto de considerarem que a Junta de Freguesia de Alvalade tinha dignidade
institucional bastante e suficiente, até sobejante, para poderem apresentar à Assembleia
de Freguesia o Regulamento da Medalha da Freguesia de Alvalade. ————————
-— O regulamento era ipsis verbis o da Câmara Municipal adaptado naquilo que fosse
necessário para a Junta de Freguesia de Alvalade. As modalidades da medalha eram a
honra, mérito e bons serviços. Havia publicação em Diário da República com as chamadas
honras a que isso dava direito. ———————————————————————
-— Garantia um uso muito parcimonioso da atribuição dessas medalhas. ——————
-— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que se congratulava com essa
proposta. Recordava em tempos idos, era Presidente da Assembleia de Freguesia de São
João de Brito, de ter feito exatamente uma proposta idêntica para criação da medalha da
Freguesia de São João de Brito, que tinha sido aprovada e foram várias as medalhas
distribuídas a pessoas ilustres e instituições da Freguesia. ————————————
-— Era totalmente favorável, havia pessoas e entidades que tinham feito muito pela
Freguesia e que mereciam ver reconhecido o seu trabalho. Uma maneira de reconhecer
era essa.————————————————————————————————
-— Ultima nota para dizer que louvava a imaginação das três medalhas, que era a
decomposição do brasão da Freguesia. Faltava ainda dar uma medalha que fosse o brasão
inteiro. ————————————————————————————————
-— Membro Catarina Ferreira e Silva (PSD) disse que sem prejuízo do que fora
referido pelo Membro José Moreira da Silva e que concordava, queria apenas fazer uma
sugestão para o futuro relativamente aos regulamentos, se seria possível a consulta
pública ser feita por Diário da República. Permitiria chegar a muito mais pessoas e gerar
contributos que podiam ser valiosos.—————————————————————
-— Membra Francisco Camacho (CDS-PP) disse que saudava a iniciativa mas
considerando que a atribuição das medalhas seria feita a título excecional e perante figuras
de reconhecido mérito e mesmo pela prestação dos serviços junto da Freguesia e da
comunidade, perguntava se o Senhor Presidente não tinha ponderado a formação do
conselho que estava previsto. Conselho de Medalha da Freguesia de Alvalade. -———
—— A composição estava prevista por via de uma nomeação entendida sob proposta do
Presidente da Junta e o entendimento do CDS-PP seria que, por uma perspetiva mais
plural, fosse a própria Assembleia de Freguesia a ter esse poder e essa deliberação na
composição do Conselho de Medalha. ————————————————————
-— Deixava essa sugestão em cima da discussão, sendo certo que compreendia que em
matéria de deliberação tinha que haver a proposta como estava prevista no regulamento
de iniciativa do Executivo, faria mais sentido que houvesse oportunidade também da
Assembleia de Freguesia propor nomes que pudessem ser agraciados com medalhas. —
——Na questão dos serviços compreendia que essa iniciativa fosse exclusiva do
Executivo, até pela proximidade no exercício de funções.————————————
—— Ficavam essas propostas para ponderação do plenário, a matéria de composição e
indicação dos membros do conselho, que esses fossem aprovados em sede de Assembleia
de Freguesia e que, perante a competência que estava prevista para o Conselho de
Medalha, teria sempre de dar um parecer que também passasse pela Assembleia de
Freguesia em matéria de aprovação dessa atribuição. ——————————————
—— Membro João Morais (BE) disse que a atribuição de medalhas não era
necessariamente a resposta melhor para reconhecimento da honra e do mérito. Havia
outras medidas mais eficazes e mais honrosas desse reconhecimento. ———————
—— Em relação ao regulamento, notava-se que não estava de todo assegurada a
independência e a participação na atribuição das medalhas. O processo estava quase na
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totalidade, direta ou indiretamente, nas mãos do Executivo. Dessa fornia votaria contra.

-— O Senhor Presidente da Junta disse que tinha a ideia da Assembleia não poder
apresentar propostas às propostas apresentadas pelo Executivo. De qualquer forma iria
opor-se à proposta do CDS e que era em parte resposta à preocupação do Membro João
Morais do BE. —————————————————————————————
—— O Executivo tinha legitimidade política total para, em conformidade com a
aprovação do regulamento, decidir quem podia ou não receber as medalhas. Havia muitas
maneiras de honrar uma pessoa, essa maneira não excluía as outras e por isso não valeria
como argumento.————————————————————————————
—— Acreditava no valor das coisas e dos símbolos e as medalhas continuavam a ser uma
maneira muito significativa de, pelo seu mérito e por aquilo que justificadamente
merecesse, ser agraciado com essa honra. Dava as honras a quem as tinha. —————
—— O Executivo tinha capacidade para tal e não se furtava às suas legitimidades. Era
nesse âmbito que oregulamento devia merecer a aprovação. ———————————
-— Disse que a intervenção da Membro Catarina Ferreira e Silva tinha sido sensata e
aproveitava para sugerir aos Membros do CDS que o exercício de acompanhamento
politico fazia-se não apenas na Assembleia de Freguesia mas durante todo o ano. -——
—— Tinha-se lançado a abertura da constituição de interessados aquando do lançamento
desse regulamento. Caberia aí que as pessoas se pudessem pronunciar a propósito dele.
Depois era mais fácil, porque não acompanharam essas aberturas de procedimento, no
momento da Assembleia de Freguesia propor alterações ao regulamento. ——————
—— Como sabiam, não era permitido fazer alterações às propostas que o Executivo ali
levava e era nesse âmbito que pedia a aprovação do documento apresentado. ————
-— Membra Francisco Camacho (CDS-PP) disse que era o que faltava o CDS-PP não
poder, uma vez que estavam numa onda de apuramento da legitimidade política, fazer as
suas considerações. Não se inibia de fazer e a sua opinião sobre o tema mantinha-se. Até
para discussão futura parecia-lhe oportuno fazer esse apontamento. Ficava registado em
ata e para os presentes. ——————————————————————————
-— Membro João Morais (BE) disse que não tinha apontado nenhum problema de
legitimidade. Apontava o problema de independência na atribuição, o que era diferente.
-— Membro Abel Santos (CDS-PP) disse que o Senhor Presidente tinlia toda a
legitimidade política para fazer o que entendesse. A questão era uma matéria tão sensível
e que devia merecer o respeito e a consideração das pessoas que viessem a receber a
medalha, as pessoas teriam que ser respeitadas por todos.————————————
—— A questão não era política nem de legitimidade, era de bom senso e de respeito a
quem iriam atribuir as medalhas. Seria de elementar bom senso que o Senhor Presidente
pudesse ouvir as propostas da Assembleia, porque em nada se sobrepunham à sua opinião.
Quando se queria atribuir uma medalha por honra, por mérito ou por serviços prestados,
o que se devia fazer era tentar agregar toda a gente em tomo dessa honra ou desse mérito.

—— Não lhe parecia de todo adequado o Senhor Presidente chamar a si a legitimidade
política para uma situação dessas dizendo "quero, posso e mando, sou eu que decido e os
senhores aqui fazem figura de corpo presente, batem palmas se quiserem ou saem porta
fora". Não era bonito e nesse sentido o Senhor Presidente poderia ter uma postura mais
conciliatória. Era o que se fazia em qualquer lado quando se atribuíam honras, méritos,
medalhas, tentar envolver toda a Assembleia nessa decisão. ———————————
—— Ao chamar a si essa legitimidade política estava a ostracizar e de algum modo
diminuir até a honra ou o mérito que se viesse a atribuir a alguém através da medalha.
Não era bonito, mas tinha toda a legitimidade para o fazer. ————————————
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-—- O Senhor Presidente da Junta disse que se havia coisa que não podia ser acusado
era de não ouvir a Assembleia de Freguesia. Havia bastantes propostas políticas que
decorreram dali e que foram introduzidas por si ou pelo Executivo. Havia uma sugestão
de que a medalha teria tanto mais mérito e honra se fosse atribuída pela Assembleia de
Freguesia ou no âmbito de uma comissão saída da Assembleia de Freguesia. ————
—— Ali estava 100% da legitimidade do voto popular. Se houvesse alguém que sentisse
que não tinha dignidade suficiente para atribuir essa condecoração, a pessoa devia ser
livre de recusar a condecoração em função disso.————————————————
—— Da sua parte sentia que o regulamento tal como estava não retirava dignidade
nenhuma à atribuição do mérito.——————————————————————
-— Entendia a sugestão do CDS e não a considerava deslegítima. A única sugestão que
tinha dado era indicar os sítios próprios onde as alterações deviam ser propostas. Se
decorria do regulamento que as propostas apresentadas pelo Executivo não podiam ser
alteradas pela Assembleia de Freguesia, se isso coartasse de forma óbvia e clara que a
Assembleia de Freguesia e os cidadãos se pudessem pronunciar, mas não. Acontecia que
não coartava, no sentido em que havia a abertura de uma discussão de interessados, onde
ninguém se constituirá interessado e onde legitimamente, tanto os Membros da
Assembleia de Freguesia como todos os cidadãos e fregueses de Alvalade podiam ter
dado o contributo no momento oportuno. ———————————————————
—— Era só isso. Votaria a favor da moção do 25 de Abril e jamais em tempo algum lhe
passaria pela cabeça coartar a alguém os seus direitos e liberdades. ————————
-— Respondendo a um aparte, disse que tinha votado a favor da moção do 25 de
Novembro apresentada pelo CDS na Assembleia Municipal. ———————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 103/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 13 votos a favor (PS, 3PSD e CDU) e 5 votos contra (CDS-PP e BE).
—— O Senhor Presidente da Assembleia sugeriu que fosse apresentado em conjunto os
pontos lie 12.—————————————————————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que havia um problema com o ponto
12. Não teria nenhum problema em apresentar conjuntamente e votar como entendesse,
mas a proposta do ponto 12 não podia ser votada. Pelo menos a si não tinha sido
divulgada. ———————————————————————————————
—— Tinha a proposta da Junta de Freguesia e quatro anexos, não tinha protocolo nenhum.

—— Ponto 11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n° 92/2019, relativa à
celebração de protocolo entre a Freguesia de Alvalade e a Associação Animais de
Rua - Esterilização e Proteção de Animais em Risco; —————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que, como era sabido, havia questões sanitárias
com os gatos em Lisboa. Tinham uma excelente relação com a "Casa dos Animais", para
onde uma parte significativa desses problemas era endereçada, mas isso não obstava a
que outra parte dos problemas se mantivesse no território. ————————————
—— Algumas das queixas ou observações e exigências que fregueses endereçavam
tinham muito a ver com o facto de haver animais, em particular gatos, na ma e precisarem
de um acompanhamento específico.—————————————————————
—— A única coisa que a Junta de Freguesia fazia era um protocolo com a Associação de
Animais de Rua, que do ponto de vista nacional mais se notabilizava pelas práticas, ou
pelo menos fora esse o entendimento político, que se notabilizava pela correção com que
tratava os animais. Aliás, fora no seguimento da indicação da Senhora Provedora dos
Animais que se chegara à associação.————————————————————
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-— No fundo tratava-se única e exclusivamente de resolver problemas sanitários,
problemas de esterilização, problemas de controle da população. O protocolo tinha que
ver com isso.——————————————————————————————
-— Membro Catarina Ferreira e Silva (PSD) disse que, sem prejuízo do mérito
reconhecido à Associação Animais de Rua, queria perguntar ao Executivo a razão de
propor a celebração de um protocolo com uma associação sedeada no Porto quando havia
várias associações desse género em Lisboa. ——————————————————
—— Segundo uma informação que lhe fora facultada o protocolo em causa, que visava
captura, esterilização e devolução de gatos, era um programa gratuito que existia já na
Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, não conseguia perceber muito bem a razão de
estarem a celebrar um protocolo com um valor de 300 euros mensais quando poderiam
fazer isso sem quaisquer custos para a Freguesia.————————————————
—— Por outro lado, tinha também conhecimento de existirem outras associações,
nomeadamente a Animalife, que também faziam esse tipo de protocolos e que segundo
sabia eram gratuitos. Tinham vários protocolos com outras Freguesias. ———————
-— Relativamente à cláusula 4a da proposta de protocolo, verificava que se o protocolo
fosse aprovado seria permitido à associação fazer abate de gatos aparentemente sem
qualquer critério. Dizia-se que eram gatos que poderiam ter doenças incuráveis mas não
se sabia quem faria esse tipo de avaliação. ——————————————————
-— Segundo decorria da própria Lei, o abate teria que ter um parecer prévio de um
médico veterinário, o que ali não estava contemplado. Pelo protocolo até podia fazer o
que bem entendesse, parecia ser o que estava a permitir. —————————————
—- Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que de facto existiam outras
associações na Freguesia e que eram muito melhor aceites pêlos fregueses do que essa
Associação de Animais de Rua. Tinha havido muitas queixas em relação a essa
associação. ———————————————————————————————
—— O protocolo de colaboração dizia na cláusula 1a alínea a) que havia a esterilização.
Perguntou onde ficavam os gatos após a esterilização na Freguesia, porque teriam que ter
uma zona em que principalmente as gatas ficassem três dias após cirurgia. Os gatos que
eram dóceis e que seriam dados para adoçao teriam que estar um período de entre 30 a 40
dias antes de serem adotados por novos donos. ————————————————
—— Queria saber qual era o local específico e quais as condições do local onde isso iria
acontecer.———————————————————————————————
—— Perguntou se o Executivo sabia quantas colónias existiam atualmente registadas em
Alvalade. Com certeza nenhum Membro do Executivo tinha apanhado gatos, mas no seu
caso já e muitas vezes, sabia quais eram as colónias existentes. ——————————
—— Era questionável a situação já colocada pela Membro do PSD. A cláusula 4a ia contra
os princípios estabelecidos. Não podiam ser abatidos a não ser com um parecer do
veterinário municipal e isso não estava escrito em lado nenhum. Tinha que estar escrito
ou era arbitrário.—————————————————————————————
—— O apoio logístico que a primeira outorgante dava, a Junta de Freguesia, que era o
apoio logístico necessário para nomeadamente a disponibilização de um espaço para o
pós-operatório, transporte, etc., queria saber onde estava localizado e queria visitá-lo. -
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que se tinham feito algumas perguntas
interessantes, principalmente a questão relativa ao conhecimento da população real
existente na Freguesia. ——————————————————————————
-— Apenas sabia empiricamente que uns anos antes havia muitos gatos à solta na
Freguesia e no seu bairro e nunca mais os vira, de uns anos a essa parte deixara de os ver.
Significava que alguém tinha feito algum trabalho, ou tinha feito algo que não devia ter
feito, ou os afastara para outros sítios. ————————————————————
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—— O que acontecera com o desaparecimento dos gatos era o aparecimento dos ratos e
por isso chamava à atenção que o conhecimento das colónias existentes devia ter também
uma preocupação de verificar se não havia uma eliminação total dos gatos na Freguesia,
porque eles tinham utilidade. Desde os seus primórdios os gatos eram utilizados
exatamente para afastar as populações de ratos. ————————————————
—— Cada vez via mais no seu bairro ratos a passar pela ma e em vez de estar a utilizar
venenos e outros meios para evitar essa praga, o meio natural era a existência de gatos.
—— Antes de fazerem eutanásias, antes de fazerem esterilizações, que era algo que o
deixava sempre arrepiado, seria melhor verificar primeiro se havia mesmo uma
overpopulation de gatos que não lhe parecia existir e verificar se em vez do protocolo não
haveria algo diferente a ter em conta. Deixava isso à reflexão de todos. ———————
-— O Senhor Presidente da Junta esclareceu que a escolha dessa associação passava
por ter uma ação nacional. Podiam escolher uma associação que estivesse localizada em
Alvalade, mas se depois houvesse uma no Areeiro e outra nas Avenidas Novas não saberia
como fazerem. O facto de ter ação nacional confortava. —————————————
—— O que também confortava era o facto da SeiAora Provedora dos Animais, que
entendiam ser uma entidade com mais que habilitação... —————————————
—— Respondendo a um aparte, disse que a Junta de Freguesia baseava as suas decisões
políticas nos órgãos que tinham legitimidade para responder por alguém. A Provedora
dos Animais tinha. Claro que havia todo o espetro de opiniões divergentes e, não sendo
ativista dos animais, todas as discussões que assistia e em particular na Assembleia
Municipal já percebera que era como os juristas, uma pessoa e duas opiniões. -———
—— A Junta de Freguesia não deixaria de apresentar a proposta na mesma, certamente
não pelo facto de haver outras associações que podiam fazer o mesmo trabalho de maneira
diferente, mas pela análise política feita considerava-se que essa associação tinha
condições mais do que bastantes para fazer. ——————————————————
—— O facto da CMLjá permitir essa atividade não obstava a que a Junta de Freguesia
também reforçasse. Aliás, a CML era uma entidade distinta da Junta de Freguesia de
Alvalade. Não via nenhum motivo para que deixassem de submeter questões políticas em
razão de haver uma entidade que já oferecia. O que faziam era dar mais atenção a esse
problema.———————————————————————————————
—— A proposta era auto-explicativa no que tocava à diferenciação entre gatos mansos,
assilvestrados e silvestres. Os mansos eram os de natureza doméstica, os assilvestrados
eram os que tendo vivido em casa das pessoas saíram para a ma, os silvestres eram aqueles
que já nasceram na ma e que, de acordo com o protocolo, podiam ser eutanasiados. -—
—— Se tivessem no protocolo que podiam cometer ilegalidades, a Lei prevalecia sobre o
protocolo, que não teria legitimidade legal para prevalecer nesse particular. O protocolo
não podia contrariar a Lei, se a Lei dizia que os gatos não podiam ser eutanasiados sem
um parecer do médico veterinário, não era preciso estar no protocolo. Decorria da Lei e
isso dava o sentido da validade da proposta. ——————————————————
—— Não conseguia responder quanto ao número de colónias e de animais, não tinha essa
informação consigo mas teria muito gosto em disponibilizar se lhe fizessem chegar o
pedido por escrito. ————————————————————————————
—— O protocolo também previa que a associação desse apoio com abrigos e fazendo
campanhas de sensibilização não apenas para capturar, esterilizar e devolver, entre outras

-— Tinha-se analisado como sendo uma necessidade da Junta de Freguesia de Alvalade.
Não havia nada a extravasar nenhuma questão ligada aos direitos dos animias, ou
exclusivamente de ativismo animal.—————————————————————
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-— Havia a garantia que a proposta correspondia a todas as exigências legais e de
observação de responsabilidade e tinham também a garantia por parte da Senhora
Provedora dos Animais que essa associação era melhor. A proposta no seu entender tinha
toda a legitimidade.———————————————————————————
-— Havia respostas que não tinha, quantas colónias e quantos indivíduos. Tinham a
preocupação com a não proliferação dos ratos e por isso a esterilização era apenas dos
silvestres que em regra geral eram mais propensos a doenças contagiantes aos seres
humanos. Os outros não, precisamente para que pudessem fazer a seleção natural e não
permitindo que houvesse mais ratos. —————————————————————
-— Não queria com a proposta ir mais além da fixação dos direitos dos animais. Era
apenas um compromisso da Junta de Freguesia com os animais no seu território.-——
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que gostava de ter um esclarecimento
em relação à cláusula 7a do contrato, em que a primeira outorgante era a Junta de
Freguesia. ———————————————————————————————
-— A Animais de Rua funcionava e tinha havido muitas queixas contra essa associação.
Eles utilizavam os médicos veterinários da Casa dos Animiais para fazer a
esterilização dos gatos silvestres. ——————————————————————
-— Havia gatos silvestres, aqueles que nunca estiveram em casa de ninguém. Depois
havia os gatos assilvestrados, aqueles que foram abandonados e que eram mais ou menos
dóceis. Depois havia os gatos mansos, que foram abandonados e eram mansinhos na
mesma, não eram domésticos, estavam na rua e eram passíveis de ser adotados
novamente. Se estivessem em casa das pessoas não eram passíveis de ser adotados. ——
-— Para isso era necessário um espaço que contemplasse uma zona onde os gatos
estivessem de quarentena antes de serem adotados. ———————————————
-— Outra questão era que não havia nenhuma doença dos gatos a não ser a sarna que
passasse para os seres humanos, que não era frequente existir nos animais. Era frequente
nos cães, nos gatos não. Procurassem um médico veterinário e perguntassem. ————
-— Achava eu se devia adiar um pouco essa proposta. —————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que não ia adiar a proposta. Das perguntas
feitas só faltava responder a uma, que era o local que a Junta disponibilizaria. Não
constava do protocolo e não tinha que constar, seria na mesma rede ou no posto de
limpeza das Murtas. Tinha todas as condições exigidas pela associação e por Lei, depois
do espaço estar pronto convidaria todos os Membros da Assembleia de Freguesia a visitar
e se tivessem presente que o espaço não cumpria com o necessário tinha muito gosto em
ouvir o que tinham para dizer.———————————————————————
-— Tinha todas as garantias que o espaço cumpria com o necessário e assim que estivesse
disponibilizado teria muito gosto em convidar todos os Membros a visitar. —————
-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que a Associação Animais de Rua não
tinha médicos veterinários e, portanto, não podia certificar nenhum espaço que fosse
disponibilizado. Tinham que contratar um médico veterinário. ——————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n° 92/2019, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
maioria, com 11 votos a favor (PS, CDU e BE), 6 votos contra (3PSD e 3CDS-PP) e l
abstenção (CDS-PP). ——————————————————————————
-— Continuando, disse que o Senhor Presidente da Junta tinha informado a retirada do
ponto 12.—————————————————————————————————
—— Submeteu à votação a Ata em Minuta referente à presente sessão, tendo a
Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade.——————————————
—— Concluída a ordem de trabalhos, deu por encerrada a reunião, eram vinte e quatro
horas.—————————————————————————————————
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-— Da sessão foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada
pêlos membros da Mesa presentes. ——————————————————————
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