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ATA N.° 54/2019
(02/09/2019)

Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas,

reuniu o executivo da Junta de Freguesia de Arroios, em sessão ordinária púbLica,

nas instalações do Póto dos Anjos, sitas na Rua Maria da Fonte, Bloco C, Mercado

do Forno do Tijolo, em Lisboa, com as presenças dos seguintes membros:

Vítor Manuel da Cruz Carvalho, Secretário

Jorge Manuel Lavaredas Francisco, Tesoureiro

André Gomes, Vogal

Joaquim Maria Prada, Vogal

Justificaram a sua ausência a Presidente, Margarida Carmen Nazaré Martins, e os

Vogais, Maria Adélia Pinto Caixinha e António José Serzedelo da Silva Marques.

Os trabalhos começaram com a intervenção do Senhor Secretário da Junta de

Freguesia que saudou os membros do executivo e o público presente.

Interveio a freguesa Raquel Saraiva que se referiu aos toxicodependentes que

deambulavam pela rua da Bica aos Anjos e pela rua da Bombarda e que se injetam

atrás dos carros seja de noite, seja em plena luz do dia, deixando seringas

espalhadas pelos passeios e pela rua, com o perigo que isso significava para a

higiene e a segurança das pessoas que por ali passavam. O espetáculo era

degradante gerando ao mesmo tempo um sentimento de insegurança e de medo

junto dos moradores que residiam naquela zona. Solicitava assim a intervenção

urgente das entidades competentes.

Respondeu o membro do executivo, Jorge Lavaredas, referindo que, embora a

questão escapasse às competências formais da Junta de Freguesia, não escapava às

suas preocupações pois tinha a consciência de que era um problema que afetava

aquela zona da freguesia. E a propósito levantou uma questão que sabia ser

delicada mas que devia ser discutida, que estava relacionada com videovigilância

que, na sua opinião, devia ser implementada em algumas ruas da freguesia.

Relembrou que já há aLguns anos que existia um plano para instalar essas câmaras
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existindo mesmo um Contrato Local de Segurança dos Anjos que nunca foi ,.

imptementado, mas cuja urgência era cada vez maior. Terminou dizendo que a Juntai

iria contactar a CML e mais concretamente o vereador responsável pelo petouro a

fim de ser marcada uma reunião com urgência para abordar o Contrato Local de

Segurança e realçar a importância da sua ativação.

De seguida, interveio o freguês Luís Castro ainda sobre a questão da

toxicodependência, chamando a atenção para o facto do Jardim Constantino e do

Jardim de Arroios se terem tornado locais de tráfico de droga, onde os traficantes

vendem droga a altas horas da noite perto do posto da PSP.

Passando a outro assunto, admitiu que, em determinado altura, a questão da recolha

de lixo tinha melhorado na freguesia vendo-se várias carrinhas da Junta e da

Câmara durante o dia e a noite e que quando atguma situação era reportada,

rapidamente os funcionários se encarregavam de se descolar ao local. Contudo, nos

últimos tempos, a situação tinha voltado a piorar, nomeadamente com a colocação

de muitos sacos cheios de lixo à volta dos ecopontos que não davam vazão a tanto

lixo. Existiam restaurantes que, inclusivamente, deitavam os restos da comida

diretamente nas eco-ilhas como tinha observado recentemente junto ao largo

Olegário Mariano. Segundo o freguês, o sistema de recolha de tixo não funcionava,

era ineficiente e não estava adaptado para as novas realidades da cidade e da

freguesia para além da fiscalização ser inexistente. A recolha do lixo tinha deixado

de ser diária e os caixotes ficavam cheios rapidamente para além de que em muitos

prédios que não tinham porteira, os moradores não colocavam os caixotes na rua

limitando-se a deixar os sacos do Lixo diretamente na rua. Os comerciantes não

respeitavam os dias de recolha do tipo de resíduos e colocavam papel, cartão e o

lixo indiferenciado a qualquer dia e a qualquer hora. Daí também os ecopontos

encherem com facilidade e ficarem entupidos. Terminando a sua intervenção sobre

esta questão, voltou a reforçar a necessidade de haver fiscalização.

O tesoureiro Jorge Lavaredas interrompeu o freguês para informar que estava em

curso a admissão de mais trabalhadores para a higiene urbana, bem como a

aquisição de mais meios mecânicos para além dos que tinham sido adquiridos
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recentemente. Admitiu, contudo, que havia dificuldades no recrutamento de mai

pessoal para esta área pois era um processo que as restantes freguesias de Lisboa

e a Câmara estavam a implementar e que existia falta de mão-de-obra.

O freguês Luís Castro terminou a sua intervenção, referindo-se ainda à loja de

materiais de construção situada na rua José Estevão, informando que os Vizinhos

tinham solicitado apoio jurídico contra a mencionada loja no sentido de esta poder

vir a ser encerrada.

Terminada a intervenção do público, passou-se de seguida à análise, discussão e

aprovação das propostas a seguir discriminadas, apresentadas pelos membros do

Executivo:

Começaram por ser apresentadas as propostas subscritas pelo Tesoureiro, Jorge

Lavaredas:

Proposta n.° 166/JL/2019 - 13 Modificação Orçamentat da Despesa de 2019 e 12

Modificação das GOP de 2019 - Foi proposto que o Executivo aprovasse a

modificação ao orçamento da Despesa n° 13/2019 e das GOP n° 12/2019, quer no

reforço, quer na diminuição, no valor total de 54.934,00€ (cinquenta e quatro mit

novecentos e trinta e quatro euros). A proposta foi aprovada por unanimidade.

Proposta n.° 167/JL/2019 - Adjudicação 2019-CPREV-AQS-415, no âmbito da

consutta prévia para aquisição de serviços de manutenção de espaços verdes da

freguesia de Arroios — Foi proposto que o Executivo aprovasse o relatório final;

adjudicasse à entidade Alfaia Verde — Construção e Manutenção de Jardins Lda., pelo

valor de 34.485,00€ (trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco euros)

acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor; autorizasse a secção de Compras e

de Contratação Pública a desenvolver os competentes atos subsequentes,

nomeadamente solicitar os documentos de habilitação; aprovasse a minuta do

contrato a celebrar. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Proposta n.° 168/]L/2019 — Adjudicação 2019-CPREV-AQS-376, no âmbito da

consulta prévia para aquisição de serviços para a eLaboração do projeto de

execução das obras de reabititação da piscina de Arroios - Foi proposto que o

Executivo aprovasse o relatório final; adjudicasse à SIPCA -Consultores de Engenharia,
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S.A peLo lo de 47.980,00€ (quarent se ove e oitenta euros)

acrescido do vaLor de IVA à taxa Legal em vigor; autorizasse a secção de Compras e

de Contratação Pública, a desenvoLver os competentes atos subsequentes,

nomeadamente solicitar os documentos de habilitação; aprovasse a minuta do

contrato a celebrar. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Proposta n.° 169/JL/2019 — Proposta 2019-CPUB-AQS-446 - Aquisição de serviços

de manutenção para o espaço púbLico da Freguesia de Arroios - Foi proposto que o

Executivo deliberasse contratar e realizar a inerente despesa; decidisse a escolha de

um procedimento de concurso público, sem publicidade internacional; aprovasse as

peças do procedimento; designasse o Júri; aprovasse o encargo financeiro plurianual.

A proposta foi aprovada por unanimidade.

Proposta n.° 170/JL/2019 — Proposta 2019-CLPQ-AQS-445 - Aquisição de serviços

de manutenção e conservação de espaços verdes - Foi proposto que o Executivo

deliberasse contratar e realizar a inerente despesa; decidisse a escolha de um

procedimento de concurso limitado por prévia qualificação, sem publicidade

internacional; aprovasse as peças do procedimento; designasse o Júri; aprovasse o

encargo financeiro pturianual. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Foram, de seguida, apresentadas as propostas do Secretário, Vítor Carvalho:

Proposta n.° 171/VC/2019 - AuLas de Movimento - Época Desportiva 2019/2020 -

Foi proposto que o Executivo deliberasse que o Lisboa Ginásio Clube ccontinuasse a

lecionar 2 classes de Movimento, na época desportiva 2019/20 (setembro a julho),

sendo que o valor a pagar por aula se mantivesse inalterável, ou seja 15€ (quinze

euros) + IVA. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Proposta n.° 172/VC/201 9 - Transferências mensais — AEC-2019/2020 - Foi proposto

que o Executivo deliberasse, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricutar

(AEC), que as transferências atribuídas sejam efetuadas mensalmente em doze

prestações (de outubro de 2019 a setembro de 2020) às seguintes entidades: Lisboa

Ginásio Clube (EB1 N. 01 de Lisboa; EB1 Sampaio Garrido; EB1 O Leão de Arroios);

Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves (EB1 N.1 de Lisboa; EB1 Sampaio Garrido);
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Agrupamento de Escolas Luís de Camões (EB1 O Leão de Arroios). A proposta foi

aprovada por unanimidade.

Proposta n.° 173/VC/2019 — Proposta 2019-ADRG-AQS-443 - Aquisição de serviços

para o Jardim de Infância na EB1 Sampaio Garrido - Foi proposto que o Executivo

deliberasse autorizar a abertura de um procedimento por Ajuste Direto pelo prazo de

12 (doze) meses; convidar para apresentação de proposta Ana Patrícia Antunes

Cerqueira; aprovar a minuta do convite, o respetivo caderno de encargos e o Anexo

1. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Proposta n.° 174/VC/2019 — Proposta 2019-ADRG-AQS-444 - Aquisição de serviços

para o Jardim de Infância da Pena - - Foi proposto que o Executivo deliberasse

autorizar a abertura de um procedimento por Ajuste Direto pelo prazo de 12 (doze)

meses; convidar para apresentação de proposta Ana Fihpa Fidatgo Rodrigues; aprovar

a minuta do convite, o respetivo caderno de encargos e o Anexo 1. A proposta foi

aprovada por unanimidade.

Proposta n.° 175/VC/2019 — Proposta de ratificação dos atos de adjudicação,

soLicitação dos documentos de habiLitação e remessa da minuta do contrato no

âmbito do procedimento 2019-ADRG-AQS-405 - Aquisição de serviços de Limpeza nas

instaLações - Foi proposto que o Executivo deliberasse ratificar os atos de

adjudicação e solicitar os documentos de habilitação e remessa da minuta do

contrato ao adjudicatário. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Foram, de seguida, apresentadas as propostas do Vogal, André Gomes:

Proposta n.° 176/AG/2019 - Adjudicação 2019-CPUB-AQS-298, no âmbito do

concurso púbLico para aquisição de serviços de Limpeza, higienização e desinfestação

de edifícios e equipamentos da freguesia de Arroios - Foi proposto que o Executivo

deliberasse aprovar o relatório final; adjudicar à JMC — Serviços de Limpeza

Unipessoat, Lda, pelo valor global de 169.092,00€ (cento e sessenta e nove mil e

noventa e dois euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, sendo que este

valor compreende os três lotes; autorizar a secção de Compras e de Contratação

Púbtica a desenvolver os competentes atos subsequentes, nomeadamente solicitar os
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documentos de habititação; aprovar a minuta do contrato a celebrar. A proposta foi

aprovada por unanimidade.

Proposta n.° f77/AG/2019 — Mobi[ídade Intercarreiras — Maria Teresa Maçarico

Rodrigues - Foi proposto que o Executivo autorizasse a mobilidade intercarreiras da

trabalhadora Maria Teresa Maçarico Rodrigues, da carreira de Assistente Operaciona[

para a carreira de Assistente Técnico; que a trabalhadora passasse a auferir a

remuneração mensal de 683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos),

correspondente à 1a posição remuneratória, nível 5; que a mobilidade tenha a

duração máxima de 18 meses, com possibilidade de consolidação, podendo a mesma

ser efetuada ao fim de quatro meses, tempo correspondente ao período experimentaL

da carreira de Assistente Técnico. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Secretário deu a sessão por encerrada pelas

vinte e uma horas, lavrando-se esta ata que foi aprovada e assinada em minuta

após ter sido [ida em voz alta e se ter verifica arrar tudo o que se passou.

O Secretário, Vítor Caa[ho,

________________________________________________

O Tesoureiro, Jorge Lavaredas,

__________________________________________________

O Vogal, André Gomes,

___________________________________________________

O Vogal, Joaquim Prada,

___________________________________________________
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