Assembleia de Freguesia de Alfragide
Município da Amadora

Acta n.º 4/2014
Segunda Sessão Ordinária de dois mil e catorze da
Assembleia de Freguesia de Alfragide
(Dezassete de Junho de dois mil e catorze)
Aos dezassete dias do mês de Junho de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e vinte minutos,
reuniu-se a Assembleia de Freguesia de Alfragide em sessão ordinária, nas instalações da sede da Junta de
Freguesia de Alfragide, sito na Rua Miguel Torga nº 2, em Alfragide, com as presenças de treze membros,
conforme lista anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à segunda sessão ordinária do ano de dois mil
e catorze com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------Ponto Um - Apreciar, nos termos do disposto na alínea e)do número dois do artigo 9º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro, a informação escrita da Senhora Presidente da Junta de Freguesia acerca da
actividade exercida pela Junta de Freguesia no período de 28 de Abril a 17 de Junho de 2014;----------------Ponto Dois - Apreciar e Aprovar, nos termos do disposto na alínea d) do número um do artigo 9º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a Tabela de Preços da Creche/Jardim de Infância da Junta de Freguesia
de Alfragide para o Ano Lectivo 2014/2015;----------------------------------------------------------------------------------Ponto Três - Apreciar e Aprovar a Moção “Higiene Urbana / Dejectos de Animais”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia solicitou à Senhora Segunda Secretária da Mesa que procedesse à
chamada verificando-se a presença dos seguintes membros:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da Assembleia: Presidente, Miguel António Coelho Gaudêncio, Segundo Secretário, Maria da Glória
Bettencourt Rodrigues Saafeld e vogais, Fernando Manuel Lourenço Jorge, Mário João do Espírito Santo
Cardoso Costa, Hugo Emanuel Ferreira Chambel, António Miguel da Silva Figueiredo Lourenço, Fábio
Filipe Tecelão Sempão, Maria Filomena Gonçalves Ramos, Vasco Moreira Janeiro da Rocha, Luís Miguel
Branco de Miranda, Otília da Conceição Rodrigues, António José da Cruz Paulo e João Gaspar---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------Do Executivo: Presidente, Beatriz Felisbela Gomes Azevedo de Noronha, Luís Miguel Dias Festas, Cátia
Isabel Mestre Tomé, Maria Helena Caldeira Morais Jorge e Diogo Cunha Landeiro Manteigas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registaram-se as ausências de: Maria Emília da Luz Azevedo Baganha que foi substituída por João
Gaspar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia passou de imediato ao período de antes da ordem de
trabalhos, destinado à apresentação de pedidos de esclarecimentos recebidos, leitura da
correspondência recebida e informação geral, tendo procedido à leitura da correspondência recebida-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia declarou aberto o período destinado à
Intervenção do Público:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções do público o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia passou de
imediato ao Período de Antes da Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Luís Miranda usou da palavra questionando sobre o assunto do fecho do Centro de Saúde de
Alfragide e o do modo como a população de Alfragide irá ser distribuída. Questionou também o Senhor
Presidente da Mesa sobre o início das reuniões da Comissão de Saúde.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia respondeu que já tinha falado com a Sra. Presidente de
Câmara da Amadora sobre o encerramento do Centro de Saúde de Alfragide e que esta lhe tinha dito que
a prioridade seria o Centro de Saúde da Reboleira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia usou da palavra respondendo que a primeira reunião da
Comissão de Saúde ficava marcada para dia 30 de Junho, às 20,30 h.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor António Paulo usou da palavra dizendo que a Senhora Presidente de Junta já devia ter agido e
não ter colocado toda a responsabilidade na Câmara Municipal da Amadora.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra respondendo que também ela não foi
informada da data do encerramento do Centro de Saúde e pergunta se fosse a CDU a estar na presidência
da Junta será que já tinham conseguido que o Centro de Saúde não fechasse? O que já tinham conseguido
fazer?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Luís Miranda usou da palavra perguntando quando é que seria limpo o espaço entre a escola e o
Bairro do zambujal, pois nesse espaço houve um incêndio há dias onde correram grande perigo os carros
e a própria escola mas afirmou que também não sabia se essa zona era responsabilidade da Junta ou da
Câmara-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor António Paulo usou da palavra para afirmar que enquanto residente em Alfragide repudia o
fecho do Centro de Saúde, por essa razão propõe a assinatura de uma moção de repúdio e irá propor que
a comissão defenda os direitos da população e tentar perceber como irão os utentes ser distribuídos
pelos Centros de Saúde.------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor António Paulo lê a moção de repúdio sobre o encerramento do Centro de Saúde de Alfragide
(anexo à acta).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se a votação da moção de repúdio, tendo a mesma sido aprovada com onze votos a favor, um voto
contra e uma abstenção.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia informa que irá redigir a proposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor António Paulo questiona a limpeza da freguesia, especialmente no bairro do Zambujal e
Varandas do Monsanto e solicita um prazo para a normalização da situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia concorda com a dificuldade em manter limpo principalmente
o Bairro do Zambujal justificando que a limpeza do Bairro era anteriormente assegurada por 6
cantoneiros do Programa que a Partilha tinha com a Câmara Municipal da Amadora, mas que este
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programa acabou, por essa razão a Junta de Freguesia de Alfragide está a tentar o mais possível, mas tem
sido difícil. A Sra. Presidente informa também que a JFA teve a cedência de uma máquina, a varredoura
mecânica, mas esta está sempres avariada e este problema terá que ser resolvido com a Câmara
Municipal da Amadora, pois esta máquina é mesmo necessária. A Sra. Presidente apela a alguém que
conheça alguém residente, de preferência, no Bairro do Zambujal que queira trabalhar como cantoneiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Otília Rodrigues usou da palavra para dizer que na sua opinião as pessoas do Bairro do
Zambujal não gostam de trabalhar no Bairro e por essa razão propõe que sejam os funcionários da JFA
que sejam colocados nessa zona.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor António Paulo coloca a questão da continuidade com o protocolo com a Partilha. E pretende
saber a razão dos caixotes do lixo não serem despejados e informa que rega do Parque Urbano do
Zambujal é feita em horas que não são as indicadas para o fazer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia: Informa que o Parque Urbano do Zambujal não é
responsabilidade da junta de freguesia, mas que iremos informar a Câmara Municipal desta situação.-----Informa também que foi solicitada uma reunião com o Centro de Emprego da Amadora para resolver a
questão da falta de funcionários, enquanto isso iremos tentar resolver a situação com os funcionários da
junta de freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Fábio Sempão usou da palavra para informar de que estiveram em reunião com a Partilha e que
sabe que existe uma dívida à Segurança Social desta Associação e que foi a própria Junta de Freguesia de
Alfragide que ajudou financeiramente a Partilha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrado este
ponto da Ordem de Trabalhos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passou-se ao Período da Ordem do Dia, com a leitura da convocatória pela Senhora Segunda Secretária
da Mesa da Assembleia de Freguesia:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um - Apreciar, nos termos do disposto na alínea e)do número dois do artigo 9º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro, a informação escrita da Senhora Presidente da Junta de Freguesia acerca da
actividade exercida pela Junta de Freguesia no período de 28 de Abril a 17 de Junho de 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor António Paulo usou da palavra para dizer que na Informação escrita da Senhora Presidente falta
mencionar o desporto e que tem dúvidas em relação ao Banco de Solidários, quantos são? E qual o seu
objectivo? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para esclarecer que na elaboração deste
banco de Solidários tentaram ser realistas e irão fazer a recolha de alimentos em Outubro pois nos meses
que se seguem será muito mais difícil por causa de outras campanhas que surgem nessa altura. São 18 ou
19 voluntários e necessitávamos de mais 5 ou 6, se aparecerem mais será muito positivo. Em relação á
questão do Sr. António Paulo sobre o desporto informa que já iniciamos as aulas de Karaté e no dia da
Saúde tivemos uma aula de Zumba e irão ter um torneio de futebol.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Miguel Lourenço volta ao assunto da limpeza, dizendo que a junta de freguesia não planeou
acções de limpeza e não tomaram resoluções em relação ao fecho do Centro de Saúde.-------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para responder ao Sr. Miguel Lourenço que
tem existido um esforço acrescido dos funcionários da JFA para manterem toda a área de Alfragide limpa,
nomeadamente no Bairro do Zambujal, mas que não tem sido fácil até porque o Bairro do Zambujal não é
um Bairro muito limpo e alguns dos seus moradores não primam pela sua limpeza.-------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Miguel Lourenço fica surpreendido com a afirmação da Senhora Presidente em relação á
população do Bairro do Zambujal e diz que a junta de freguesia tem obrigação de promover actividades
de sensibilização a essa população.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vasco da Rocha usou da palavra para repudiar as declarações da Sra. Presidente em relação á
população do Bairro do Zambujal.-----------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente á falta de cantoneiros, na sua opinião, não faz sentido a JFA fazer protocolos com
desempregados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor António Paulo usou da palavra para concordar com o facto de que na maioria destes bairros
como o Bairro do Zambujal existir muita degradação e falta de limpeza, essa é realmente uma realidade,
mas que por isso deverá existir uma maior intervenção da JFA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia esclarece que a prioridade neste momento é a limpeza da
freguesia e não as acções de sensibilização, essas serão feitas mais tarde.-------------------------------------------E que em relação ao que disse do bairro do Zambujal não ser um Bairro limpo o dirá em qualquer sítio que
seja necessário dize-lo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Miguel Lourenço usa da palavra para dizer que em relação ao que a Sra. Presidente disse do
Bairro do Zambujal não é importante a coerência do que se diz, mas sim aquilo que se diz ou faz.------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia: Usa da palavra para esclarecer que sobre a higiene urbana
não tem nada mais a acrescentar, pois estão a esforçar-se para resolver esta situação, assim como os
trabalhadores da JFA. A Sra. Presidente comunica que irá ter reunião com o Sr. Vereador da Câmara
Municipal da Amadora sobre a varredoura mecânica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia dá como encerrado este ponto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois - Apreciar e Aprovar, nos termos do disposto na alínea d) do número um do artigo 9º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a Tabela de Preços da Creche/Jardim de Infância da Junta de Freguesia
de Alfragide para o Ano Lectivo 2014/2015;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vasco da Rocha toma a palavra para comentar que acha uma situação caricata o facto da creche
pública pagar tanto como as creches com protocolos, conforme o IRS, pois afirma que se não
conseguirmos fazer serviço público não faz sentido a Junta de Freguesia ter a creche/Jardim de Infância,
assim como não faz sentido a redução da mensalidade dos filhos dos funcionários.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor António Paulo toma a palavra para afirmar que se o Executivo fosse do PS este não seria
certamente o modelo de gestão, por isso não vota a favor, todavia será o PSD que terá que gerir a
Creche/Jardim de Infância por isso abstêm-se e afirma que deveria haver uma cota para pessoas com
menos rendimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia toma a palavra para informar que esta creche não é pública, e
que o Executivo não fez acordo com Segurança Social e que enquanto este Executivo conseguir gerir e
manter os empregos das pessoas que que trabalham na Creche/Jardim de Infância de Alfragide o fará.-------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Miguel Lourenço coloca a questão se a tabela de preços contempla as receitas?----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia responde que a Creche/Jardim de Infância não existe para
incrementar as contas da J.F.A, pois não serve como fonte de receita, aumentaram apenas 10 € na
mensalidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Miguel Lourenço afirma que a Creche/Jardim de Infância também deverá ser fonte de receita
assim como de despesas, mas gostaria de saber se o saldo está equilibrado?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia: responde que o saldo não está equilibrado, nunca se
conseguirá equilibrar a conta. É uma decisão deste Executivo continuar a gerir a Creche/Jardim de
Infância de Alfragide nesta modalidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Fernando Jorge afirma que esta discussão é desnecessária, pois temos no Concelho da Amadora
várias instituições com outras modalidades a Creche/Jardim de Infância de Alfragide é apenas mais uma
opção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A forma como este executivo gere esta Creche é apenas uma decisão politica---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vasco da Rocha toma a palavra para solicitar as contas da Creche, pois dúvida que só 50% vá
para a Creche -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questiona o modelo de gestão deste executivo em relação à creche/Jardim de Infância de Alfragide.-------Na sua opinião é a degradação do serviço público.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Hugo Chambel toma a palavra para afirmar que se encontram ali para aprovar uma tabela de
preços e não a gestão da Creche/Jardim de Infância da Junta de Freguesia de Alfragide.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Senhor Presidente da Assembleia propôs à votação o segundo ponto da Ordem do dia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O mesmo foi aprovado com seis votos a favor (bancadas do PSD, CDS e PS), um voto contra (bancada do
BE) e seis abstenções (bancadas do PS e CDU).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Miguel Lourenço apresentou declaração de voto, declarando que se abstém porque não
consegue perceber se a tabela de preços está de acordo com a lei.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três - Apreciar e Aprovar a Moção “Higiene Urbana / Dejectos de Animais”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vasco da Rocha toma a palavra, na qualidade de proponente da proposta do Ponto Três da
Ordem do dia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Fernando Jorge toma a palavra para afirmar que esta é uma das moções que todos
concordamos e questiona a questão da competência ser da J.F.A ou da CMA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Miguel Lourenço toma a palavra para votar a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor António Paulo toma a palavra para dizer que estão a falar de limpeza de espaços públicos, por
entender que J.F.A deverá contribuir para o cumprimento desta moção.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Fernando Jorge toma a palavra para salientar que a instalação de infra-estruturas não é
competência da J.F.A.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Hugo Chambel toma a palavra para subscrever a intervenção de Fernando Jorge e para afirmar
que terão que ser estudados custos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Miguel Lourenço toma a palavra para afirmar que quem tem que estudar os custos é o
Executivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vasco Rocha toma a palavra para dizer que não estão a solicitar a realização de grandes infraestruturas, pretendem apenas que o Executivo estude a moção, apenas pedem que o Executivo faça o
tente fazer o que seja possível e realizável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Fernando Jorge toma a palavra para dizer que a J.F.A não poderá construir infra-estruturas para
o efeito pretendido sem a autorização da Câmara Municipal da Amadora.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vasco Rocha: Propõe retirar esta moção para outra reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sem mais inscrições para intervenções o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu por
encerrado o Período da Ordem do Dia, agradecendo a presença de todos na Assembleia. De seguida
propôs que as deliberações tomadas fossem aprovadas em minuta tendo o resultado da votação sido a
seguinte: Aprovado por unanimidade dos membros presentes da Assembleia de Freguesia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos às vinte e três horas e 18 minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar se lavrou esta ata que depois de ser aprovada pela Assembleia de Freguesia será assinada
pelo Senhor Presidente e que eu, Maria da Glória Bettencourt Rodrigues Saafeld, Segundo Secretário a
subscrevi.
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O Presidente da Assembleia de Freguesia de Alfragide
Miguel António Coelho Gaudêncio
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