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————-.—————————ATA N.0 8/2019———————————————

———Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas e trinta
minutos, realizou-se a sessão extraordinária da Junta de Freguesia de Alvalade, conforme
convocatória anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita como anexo
um.——————————————————————————————————
———Estiveram presentes todos os membros do executivo.————————————
——————————————Ordem de Trabalhos—————————————
———ponto único - O Presidente apresentou a Proposta n.° 133/2019, subscrita por ele
e pelo Tesoureiro, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e descrita
como anexo dois, relativa à celebração de contrato interadministrativo de delegação de
competências, entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Alvalade,
com vista à 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. Após discussão da proposta a mesma foi votada, tendo
sido aprovada por maioria, com cinco votos a favor e duas abstenções dos Vogais do PCP,
com DECLARAÇÃO DE VOTO: "A posição de fundo que nos levou à abstenção não
se alterou. Insistimos a estranheza face a um Contrato que poderia prever um conjunto
de até sete programas designadamente nas áreas desportiva e proteção da comunidade
- escola 100% segura, não ter sido discutido com os Vogais do Desporto e Educação e
Juventude, procurando a consensualização da posição do executivo face ao tema. Mais
ainda, quando verificamos que dos sete programas em diferentes domínios, a JFA,
apenas se propôs a três, desvalorizando por isso quatro áreas fundamentais de
intervenção. Acresce a isto que a razão e motivos pelas quais esta proposta regressou a
Reunião de Executivo decorre do facto de o documento aprovado anteriormente não
corresponder à proposta aprovada na Assembleia Municipal. Aleta feito pêlos Vogais do
PCP na anterior reunião, tendo defendido que a proposta fosse a ratificar somente depois
de ser aprovada na Assembleia Municipal".——————————————————
———Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião eram dezoito horas e quarenta
e cinco minutos, tendo sido aprovada a presente ata em minuta.——————————
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