Relativa ao período de Janeiro a Março de 2010

O Presidente, durante o período de Janeiro a Março do corrente ano reuniu com
os Vereadores da CML no âmbito da descentralização de competências,
participou nas reuniões das várias comissões a que pertence e reuniu ainda, com
instituições e associações da Freguesia, entre outras.
Na área da Habitação
Realizou-se na antiga capela S. Maximiliano Kolbe, a pedido da Vereadora
Helena Roseta e no seguimento da intervenção que está a ser efectuada nos
Lotes 562 e 567 do Bairro do Condado, uma sessão de esclarecimento sobre o
andamento das obras e medidas a tomar no futuro, relativamente aos
moradores que viram danificados alguns dos seus bens. Esta sessão contou com
a presença da Vereadora Helena Roseta, do seu staff, dos Vogais do Executivo
da Junta de Freguesia António Alves e Vítor Simões, da Associação de Moradores
e de moradores.
Na área da Acção Social mantém-se o atendimento Psicossocial feito pela
Assistente Social da Junta de Freguesia, bem como a representação da
autarquia na CPCJ Lisboa Oriental, no Grupo de Infância do Bairro do Condado
e no Grupo Comunitário do Bairro dos Lóios.
Desenvolveram-se várias actividades, das quais destacamos:
Baile Sénior – Janeiro a Março
A Junta de Freguesia de Marvila juntamente com o Grupo Marvila Voluntária
realizou Bailes Seniores mensais, com o objectivo de fomentar o convívio, diminuir
situações de isolamento e combater o sedentarismo.
Desfile de Carnaval – Fevereiro (Esta actividade não se realizou, devido ao mau
tempo)
O desfile de Carnaval da Junta de Freguesia de Marvila teve como temáticas
Marvila limpa e os 100 anos da República. Este desfile pretendeu marcar os 100
anos da República, bem como incutir um espírito mais ecológico nos
participantes.
Contou com inscrições de cerca de 1800 pessoas, das mais diversas instituições,
desde crianças, jovens e idosos.
Dia Internacional da Mulher – Março
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Junta de
Freguesia de Marvila, promoveu 3 acções de rua que decorreram em 3 pontos
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distintos da Freguesia (Praça Raul Lino – Bº dos Lóios; Praça David Leandro da
Silva – Poço do Bispo; Av. Dr. Augusto Castro – Bº das Amendoeiras), as quais
contaram com a presença de diversas instituições, entre as quais, APAV, O Ninho,
etc.
Projecto Marvila Activa – WII (Março) – Esta iniciativa contou com a parceria do
Centro Social e Paroquial de S. Maximiliano Kolbe e a SCML envolvendo cerca de
50 idosos. A iniciativa da consola interactiva WII pretendeu promover o bem-estar
físico e psíquico dos participantes, através de um método menos tradicional.
Projecto Marvila Activa – Passagem de Modelos Sénior (Março) – Esta iniciativa
contou com a parceria do Centro Social e Paroquial de S. Maximiliano Kolbe, a
SCML (Bº dos Lóios) e o CASL (Centro de Apoio Social de Lisboa) envolvendo
cerca de 100 idosos. A passagem de modelos sénior passou pela criação de
fatos feitos com material reciclável e foram apresentados por modelos seniores
num evento que teve como temática a Primavera, promovendo o bem-estar
físico e psíquico dos participantes.
Na área da Sociedade Civil e Desenvolvimento Económico
Realizaram-se reuniões do Grupo de Trabalho do Conselho Marvilense para o
“Congresso Marvila + Beato 2015”, do Grupo de Trabalho para Desporto e
Cultura do “Congresso Marvila + Beato 2015” e do Grupo de Trabalho para os
Painéis para o “Congresso Marvila + Beato 2015”, com vista á preparação do
Congresso.
No âmbito do Projecto Intervir em Marvila, continuámos com a implementação
de Programas de Promoção de Competências Pessoais e Sociais nas E.B1 Nº 195;
E.B1 João dos Santos e na E.B2+3 de Marvila, com o Gabinete de Apoio à
Criança que funciona na E.B.1 Dr. João dos Santos.
Realizámos 2 sessões de Conversas com Pais para apresentação do Livro de
Competências “Sou Capaz” de Ben Furman, na E.B. 1 João dos Santos e na E.B. 1
Nº 195.
Os técnicos do Projecto Intervir em Marvila participaram na 1ª Formação de
Mediadores Juvenis da Alta de Lisboa, organizada pela Fundação Aga Khan –
Programa de Desenvolvimento Comunitário Urbano K´Cidade com a realização
de um módulo sobre Estratégias de Intervenção com Crianças e Jovens.
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Participámos nas sessões temáticas e na actividade de rua, sobre o tema da
saúde desenvolvidas pelo Clube das Famílias do Grupo Comunitário do Bº do
Armador.
Continua em funcionamento o Espaço Jovem do Intervir em Marvila, com cerca
de 37 jovens inscritos, onde podem ter acesso livre à internet e a ateliers de
expressão plástica; expressão musical e dança e expressão dramática.
Os jovens do “Espaço Jovem do Intervir em Marvila” participaram na Exposição
de Carnaval organizada pela P.S.P., entre os dias 8 e 17 de Fevereiro no Feira
Nova.
O Pelouro da Educação, realizou a 1ª reunião do Conselho Educativo de Marvila
e posteriormente a sua apresentação á Comunidade Educativa de Marvila.
Apoiou actividades realizadas pelas escolas do1º, 2º e 3º ciclos e secundárias, no
âmbito dos seus projectos educativos para o ano lectivo 2009-2010.
Recomeçaram as Consultas de Psicoterapia Infantil que, dos 9 Processos Abertos
de crianças entre os 6 e os 10 anos, 5 estão em fase de Acompanhamento
Psicoterapêutico, 2 em fase de Avaliação Psicológica e 2 estão Encerrados. De
uma forma geral, foram realizadas 68 sessões de Psicoterapia Infantil.
O Pelouro dos Espaços Verdes e da Higiene Urbana realizou várias visitas á
Freguesia com técnicos da CML, com vista á resolução de alguns problemas,
nomeadamente os problemas que existem com árvores de grande porte.
A Junta de Freguesia associou-se ao Movimento Limpar Portugal no Dia L – 20 de
Março de 2010, organizando a actividade Limpar Marvila que contou com a
colaboração de várias instituições da Freguesia e a participação activa de
cerca de 400 adultos e 200 crianças.
Na área da Cultura, continuamos a apoiar as várias actividades realizadas pelas
casas regionais, colectividades, clubes e associações de moradores e mantemos
os protocolos de colaboração com a ACULMA e S. Maximiliano Kolbe
Na área do Desporto e Juventude, mantiveram-se as actividades regulares de
Ginástica de Manutenção na Escola Damião de Góis e no Salão de Festas do
Vale Fundão, de Viola no Espaço LX Jovem, de Hidroginástica na Piscina do Vale
Fundão e de Hip Hop no Espaço LX Jovem em parceria com CML.
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Continuamos a ceder gratuitamente às instituições da Freguesia o Pavilhão dos
Lóios, o Polidesportivo do Vale Fundão, o Polidesportivo Capitães de Abril, entre
outros e a apoiar as actividades das Associações de Moradores, Colectividades
e demais Instituições da Freguesia.
Em parceria com a Associação de Patinagem de Lisboa, dinamizaram-se nas
escolas básicas e secundárias da Freguesia actividades de patinagem.
Realizámos Acções de Formação de Futsal e o 20º Taikai Nacional de Shorinji
Kempo.
Foram realizadas obras de manutenção e conservação no Polidesportivo do Vale
Fundão e no Polidesportivo Capitães de Abril, e obras de requalificação no
Campo dos Alfinetes e Salgadas ao abrigo do protocolo entre autarquia local,
Instituto Português da Juventude e Federação Portuguesa de Futebol. Foram
ainda criadas condições físicas para a prática de boxe, no Pavilhão dos Lóios.
No que se refere ao Espaço Público, têm-se realizado várias visitas pela Freguesia
com técnicos da CML, dando conhecimento do mau estado em que se
encontram as ruas da Freguesia.
Mantêm-se as intervenções diárias, no arranjo dos passeios.

Lisboa e Marvila, Março de 2010

O Presidente

Belarmino Silva
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ACTA Nº QUATRO
Aos quatorze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, pelas dezoito
horas e trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de Marvila, sita na Av. João
Paulo II, Lote 526 – 1º A, em Lisboa, reuniu em sessão ordinária o Órgão Executivo
presidido pelo seu Presidente Belarmino Ferreira Fernandes Silva, á qual
compareceram o Secretário Jorge Miguel Vicente de Campos Máximo e os
Vogais Isabel Maria Teixeira Fraga, Vítor Manuel Bruno Morais, António Manuel
Alves e Júlio de Jesus da Silva Reis, com a seguinte ordem de trabalhos:

PAOD
Ponto Um - Análise controle orçamental/tesouraria
 Apresentação, discussão e aprovação da 2ª Revisão Orçamental
Ponto Dois – Assuntos de natureza interna
Ponto Três – Discussão e apresentação das propostas nº 268 a 272
Ponto Quatro – Acções a curto prazo
O Vogal Vítor Simões, por motivos de ordem pessoal encontra-se ausente,
conforme informação prestada na primeira reunião de executivo.
Apresentadas, discutidas e postas a votação as propostas nº 268 a 272, foram
todas aprovadas por unanimidade.
-----------Proposta nº 268/2009, apresentada pelo Presidente Belarmino Silva----------Tendo em conta a necessidade de substituir os corrimões, bem como a reposição
de pilaretes existentes no Bairro dos Lóios. Considerando o orçamento
apresentado pela empresa Fixometro, Lda. para execução dos trabalhos, pelo
valor de 1.520,00€+Iva; Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de
Marvila delibere adjudicar a realização deste trabalho, à empresa Fixometro,
Lda. pelo valor total de 1.824,00€ (mil oitocentos e vinte e quatro euros).
--------------Proposta nº 269/2009, apresentada pela Vogal Isabel Fraga------------------Tendo em conta o pedido da Nuclisol-Jean Piaget do Bairro do Armador, para
apoio na aquisição de lembranças Natal para as crianças da escola; Tenho a
honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere atribuir um apoio
no valor de 204,00€ (duzentos e quatro euros) para Nuclisol - Jean Piaget – Bº
Armador.
------------Proposta nº 270/2009, apresentada pelo Presidente Belarmino Silva---------Tendo em conta a utilidade de uma agenda com contactos de instituições da
Freguesia; Considerando o orçamento nº 556/09 da empresa BeDiferent para o
fornecimento de 1.000 agendas com contactos úteis, pelo valor unitário de
1,85€+Iva; Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere
adjudicar á empresa BeDiferent o fornecimento das referidas agendas pelo valor
total de 2.220,00€ (dois mil duzentos e vinte euros).
---------------Proposta nº 271/2009, apresentada pela Vogal Isabel Fraga-----------------Tendo em conta o protocolo de cedência do espaço da antiga Biblioteca
Sophia de Mello Breyner Anderson, celebrado com a Gebalis para
funcionamento do espaço jovem do Projecto Intervir e considerando a sua
localização, há necessidade de instalar um sistema de vídeo vigilância;
Considerando o orçamento nº 268 da empresa S.F.L. Alarmes para a instalação
do mesmo, pelo valor de 790,00€+Iva; Tenho a honra de propor que a Junta de
Freguesia de Marvila delibere adjudicar á empresa S.F.L. Alarmes a realização do
trabalho no valor total de 948,00€ (novecentos e quarenta e oito euros).
Informático, do Plano de Actividades.
----------------Proposta nº 272/2009, apresentada pelo Vogal Vitor Morais----------------Tendo em consta o pedido efectuado pela Casa do Concelho Castro Daire,
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para apoio à realização do seu XVIII Aniversário. Tenho a honra de propor que a
Junta de Freguesia de Marvila delibere atribuir um apoio no valor de 500,00€
(quinhentos euros).

ACTA Nº CINCO
Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, pelas
dezoito horas, na sede da Junta de Freguesia de Marvila, sita na Av. João Paulo
II, Lote 526 – 1º A, em Lisboa, reuniu em sessão ordinária pública, o Órgão
Executivo presidido pelo Presidente Belarmino Ferreira Fernandes Silva, á qual
compareceram o Tesoureiro António Manuel Alves e os Vogais Vítor Simões, Isabel
Maria Teixeira Fraga, Vítor Manuel Bruno Morais e Júlio de Jesus da Silva Reis, com
a seguinte ordem de trabalhos:
Período Intervenção Público (30 m)
PAOD
Ponto Um – Assuntos de natureza interna
O Secretário Jorge Miguel Vicente de Campos Máximo esteve ausente, por
motivos profissionais.
No período de intervenção do público, estiveram presentes o Sr. Joaquim Claro e
a Srª Isabel Matos, em representação da ACOF – Associação Cultural O Fado que
desejaram as Boas Festas a todo o executivo e agradeceram a presença de
elementos do executivo, no aniversário da associação.
Referiram ainda, que é lamentável a CML lhes ter tirado a loja nº5 para a
entregarem á Associação de Moradores das Amendoeiras, que também nada
tem feito na loja. Informaram que escreveram uma carta á CML a solicitar a loja
nº6 e a resposta que lhes deram foi “que já estava cedida”.

ACTA Nº SEIS
Aos onze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dez, pelas dezoito horas e
trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de Marvila, sita na Av. João Paulo II,
Lote 526 – 1º A, em Lisboa, reuniu em sessão ordinária, o Órgão Executivo
presidido pelo Presidente Belarmino Ferreira Fernandes Silva, á qual
compareceram o Tesoureiro António Manuel Alves, o Secretário Jorge Miguel
Vicente de Campos Máximo e os Vogais Vítor Simões, Isabel Maria Teixeira Fraga,
Vítor Manuel Bruno Morais e Júlio de Jesus da Silva Reis, com a seguinte ordem de
trabalhos:
PAOD
Ponto Um – Leitura e aprovação das actas das reuniões anteriores
Ponto Dois – Análise controle orçamental/tesouraria
Ponto Três – Assuntos de natureza interna
Ponto Quatro – Discussão e apresentação das propostas nº 001 e 002
Ponto Cinco – Acções a curto prazo
Apresentadas, discutidas e postas a votação as propostas nº 001 e 002, foram
ambas aprovadas por unanimidade.
----------------Proposta nº 001/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais-----------------Tendo em conta que foi solicitado à Banda Filarmónica da ACULMA a realização
do Concerto de Ano Novo - 2010 e que o seu orçamento é de 1.500€; Tenho a
honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere atribuir uma verba
no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) à ACULMA para apoio na
realização do Concerto de Ano Novo. A cabimentar após a aprovação do
orçamento.
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-------------------Proposta nº 002/2010, apresentada pela Vogal Isabel Fraga-------------Tendo em conta que as instalações no Centro de Alfabetização são muito frias,
para os utentes (como seja o caso da realização das aulas de alfabetização e
de inglês), há a necessidade de adquiri 3 aquecedores; Considerando o
orçamento nº 270 da empresa S.F.L. Alarmes para a aquisição e instalação dos
mesmos, pelo valor de 770,00€+Iva; Tenho a honra de propor que a Junta de
Freguesia de Marvila delibere adjudicar á empresa S.F.L. Alarmes a realização do
trabalho no valor total de 924,00€ (novecentos e vinte e quatro euros). A
cabimentar após a aprovação do orçamento.

ACTA Nº SETE
Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dez, pelas dezoito
horas e trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de Marvila, sita na Av. João
Paulo II, Lote 526 – 1º A, em Lisboa, reuniu em sessão ordinária pública, o Órgão
Executivo presidido pelo Presidente Belarmino Ferreira Fernandes Silva, á qual
compareceram o Tesoureiro António Manuel Alves, o Secretário Jorge Miguel
Vicente de Campos Máximo e os Vogais Vítor Simões, Isabel Maria Teixeira Fraga,
Vítor Manuel Bruno Morais e Júlio de Jesus da Silva Reis, com a seguinte ordem de
trabalhos:
Período Intervenção Público (30 m)
PAOD
Ponto Um – Assuntos de natureza interna
Ponto Dois – Discussão e Aprovação das Propostas nº 004 e 005
Ponto Três – Discussão e Aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para
2010, e Mapa de Pessoal.
No período de intervenção do público, esteve presente a Srª Lucília Charneca,
moradora na Rua Fernando Farinha que felicitou o executivo pelos espaços
verdes da sua zona estarem muito melhores actualmente, assim como a Av. Dr.
Augusto Castro.
Questionou sobre o arranjo da rotunda que existe no final da Av. EUA com a Av.
Infante D. Henrique.
Solicitou a intervenção da Junta de Freguesia no arranjo dos passeios e na
colocação de mais pilaretes na sua zona de residência.
Não havendo mais público presente, o Sr. Presidente Belarmino Silva informou
que o arranjo da rotunda será efectuado pela CML, dado que segundo
informação do Vereador responsável, vai passar na rotunda uma ponte.
Quanto ao arranjo dos passeios, irá haver brevemente uma intervenção na zona.
Apresentadas, discutidas e postas a votação as propostas nº 004 e 005, foram
ambas aprovadas por unanimidade.
Não existe proposta com o nº 003, dado que por lapso o nº não foi utilizado.
-----------Proposta nº 004/2010, apresentada pelo Secretário Jorge Máximo------------Tendo em conta a necessidade de actualização permanente dos conteúdos do
site da Junta de Freguesia com divulgação em tempo útil das actividades,
reuniões e de mais informação; Considerando que a Junta não dispõe de
pessoal especializado na área; Tenho a honra de propor que a Junta de
Freguesia de Marvila delibere adjudicar um contrato de prestação de serviços na
área da comunicação, pelo valor de € 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos euros)
a ratear entre os meses de Fevereiro a Dezembro de 2010. Face ao valor em
causa, adopta-se o procedimento de ajuste directo simplificado, previsto no art.
28º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, que permite a celebração de
contratos de aquisição de serviços com a autorização do órgão competente
para contratar aposta sobre a factura ou documento equivalente, dispensando
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quaisquer outras formalidades, incluindo a celebração de contrato e a
publicitação (nºs 1 e 3 do artigo 128º).
----------Proposta nº 005/2010, apresentada pelo Presidente Belarmino Silva-----------Tendo em conta a reunião realizada com a empresa Microrede, Lda, que presta
assistência informática, e a empresa Fresoft, fornecedor das aplicações
informáticas, concluiu-se que o parque informático desta Junta de Freguesia está
muito lento, exigindo alterações significativas no mesmo; Considerando o
orçamento nº 388/2010, apresentado pela empresa Microrede, Lda, que se
propõe fazer as alterações necessárias e as devidas actualizações, pelo valor de
10.780,00€ (dez mil setecentos e oitenta euros), mais Iva; Tenho a honra de propor
que a Junta de Freguesia de Marvila delibere adjudicar com a empresa
Microrede, Lda, as alterações necessárias ao parque informático.

ACTA Nº OITO
Aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, pelas dezoito horas e
trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de Marvila, sita na Av. João Paulo II,
Lote 526 – 1º A, em Lisboa, reuniu em sessão ordinária, o Órgão Executivo
presidido pelo Presidente Belarmino Ferreira Fernandes Silva, á qual
compareceram o Tesoureiro António Manuel Alves e os Vogais Vítor Simões, Isabel
Maria Teixeira Fraga, Vítor Manuel Bruno Morais e Júlio de Jesus da Silva Reis, com
a seguinte ordem de trabalhos:
PAOD
Ponto Um – Análise controle orçamental/tesouraria
Ponto Dois – Assuntos de natureza interna
Ponto Três – Acções a curto prazo
O Secretário Jorge Miguel Vicente de Campos Máximo, esteve ausente por
motivos de ordem profissional.

ACTA Nº NOVE
Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, pelas dezoito
horas e trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de Marvila, sita na Av. João
Paulo II, Lote 526 – 1º A, em Lisboa, reuniu em sessão ordinária pública, o Órgão
Executivo presidido pelo Presidente Belarmino Ferreira Fernandes Silva, á qual
compareceram o Tesoureiro António Manuel Alves e os Vogais Vítor Simões, Isabel
Maria Teixeira Fraga, Vítor Manuel Bruno Morais e Júlio de Jesus da Silva Reis, com
a seguinte ordem de trabalhos:
Período Intervenção Público (30 m)
PAOD
Ponto Um – Assuntos de natureza interna
 Aprovação da Comissão de Avaliação para o ano 2010
Ponto Dois – Discussão e Apresentação das Propostas nº 006 a 025
Ponto Três – Acções a curto prazo
O Secretário Jorge Miguel Vicente de Campos Máximo, esteve ausente por
motivos de ordem profissional.
Não havendo público presente entrou-se de seguida no PAOD.
Apresentadas, discutidas e postas a votação as propostas nº 006 a 025, foram
todas aprovadas por unanimidade, á excepção da proposta nº 021, de cuja
votação se ausentou o Tesoureiro António Alves.
-----------------Proposta nº 006/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais----------------Tendo em conta o pedido efectuado pelo Clube Recreativo e Cultural Marvila
Jovem para o apoio à Noite de Fado, evento que se realizou no dia 06 de
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Fevereiro; Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere
atribuir, como contributo para o referido evento, uma verba no valor de 600,00€
(seiscentos euros).
-----------------Proposta nº 007/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais----------------Tendo em conta o pedido efectuado pelo Grupo de Teatro Contra-Senso, que
tem vindo a realizar algumas peças de teatro, entre as quais, “ROAD” e “A
Colina”, a realizar no próximo dia 20 de Março, no Espaço Municipal da
Flamenga; Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila
delibere apoiar esta instituição, atribuindo uma verba no valor de 2.500,00€ (dois
mil e quinhentos euros) ao Grupo de Teatro Contra-Senso, para apoio à
realização de projectos teatrais.
-------------Proposta nº 008/2010, apresentada pelo Tesoureiro António Alves-----------Tendo em conta o pedido efectuado por diversos moradores da freguesia, para
cedência de tinta; Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila
delibere adjudicar a empresas da especialidade o fornecimento de tinta, até ao
limite de 2.000€ (dois mil euros).
----------------Proposta nº 009/2010, apresentada pela Vogal Isabel Fraga----------------Tendo em conta os inúmeros pedidos de cedência de autocarro quer das
escolas quer de outras instituições particulares e visto que nem sempre o
autocarro da Freguesia está disponível, sendo necessário recorrer a viaturas
alugadas a empresas de transportes; Tenho a honra de propor que a Junta de
Freguesia de Marvila delibere autorizar a adjudicação a empresas de transporte
o aluguer de viaturas necessárias para satisfazer os pedidos entregues na Junta,
depois de devidamente autorizados.
-----------------Proposta nº 010/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais----------------Tendo em conta os inúmeros pedidos de cedência de autocarro das instituições
desportivas e de apoio á juventude e visto nem sempre o autocarro da Freguesia
estar disponível, sendo necessário recorrer a viaturas alugadas a empresas de
transportes; Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila
delibere autorizar a adjudicação a empresas de transporte o aluguer de viaturas
necessárias para satisfazer os pedidos entregues na Junta. Proponho também a
cabimentação do valor de 7.619,00€ (sete mil seiscentos e dezanove euros), na
Orgânica 07 Desporto, Juventude e Cultura, na rubrica 02 02 10 01 Aquisição de
Bens e Serviços, Transporte de Pessoas, conforme estipulado no código 07 01 02
03 03 Logística – Apoio a Deslocações e Transportes e no código 07 03 02 03
Despesas Especificas do Pelouro – Aluguer de Transportes do Plano de
Actividades.
-----------------Proposta nº 011/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais----------------Tendo em conta que a avaliação efectuada ao Protocolo de Colaboração
celebrado com a ACULMA – Associação para o Desenvolvimento Cultural e
Social de Marvila e assinado em 10 de Fevereiro de 2006, foi positiva;
Considerando o interesse da Freguesia de Marvila para a continuação deste
protocolo, em prol dos jovens da nossa freguesia; Tenho a honra de propor que a
Junta de Freguesia de Marvila delibere renovar o referido protocolo pelo período
de 1 (um) ano, sendo que no final do ano de 2010 se fará nova avaliação. -----------------------Proposta nº 012/2010, apresentada pela Vogal Isabel Fraga----------------Tendo em conta a avaliação positiva do Protocolo de colaboração celebrado
com o Centro Social e Paroquial de S. Maximiliano Kolbe, assinado em 10 de
Fevereiro de 2006 e considerando uma mais-valia para a população da
Freguesia, a sua continuidade; Tenho a honra de propor que a Junta de
Freguesia de Marvila delibere renovar o referido protocolo pelo período de 1(um)
ano, sendo que no final do ano de 2010 se fará nova avaliação.
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-----------------Proposta nº 013/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais----------------Tendo em conta os vários pedidos de apoio apresentados pela Casa do
Concelho de Cinfães e cujo documentos são anexo a esta proposta;
Considerando que estes eventos fazem parte do seu plano de actividades; Tenho
a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere apoiar esta
instituição, atribuindo uma verba no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta
euros) para como apoio á realização das actividades.
-----------------Proposta nº 014/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais----------------Tendo em consideração o pedido efectuado pela ACULMA – Associação para o
Desenvolvimento Cultural e Social de Marvila, para o apoio à comemoração do
seu 16º aniversário, que se irá realizar no próximo dia 21 de Março; Tenho a honra
de propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere apoiar esta iniciativa,
atribuindo uma verba no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros). --------------------------Proposta nº 015/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais----------------Considerando o pedido de apoio por parte do Clube Recreativo e Cultural
Marvila Jovem para a aquisição de equipamento desportivo para a equipa da
associação; Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila
delibere atribuir, como contributo para o referido evento, uma verba no valor de
650,00€ (seiscentos e cinquenta euros).
----------------Proposta nº 016/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais-----------------Considerando o pedido de apoio por parte da Associação de Moradores do
Condado para a aquisição de equipamento desportivo para a equipa da
associação; Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila
delibere atribuir uma verba no valor de 300,00€ (trezentos euros) à Associação de
Moradores do Condado.
---------------Proposta nº 017/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais------------------Tendo em consideração as actividades previstas no Plano de Actividades do
pelouro do Desporto e Juventude, proponho a aquisição de troféus e material
desportivo até ao valor de 4.000,00€ (quatro mil euros) para as diversas
actividades a decorrerem ao longo do ano.
---------------Proposta nº 018/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais------------------Tendo em conta o pedido efectuado pelo Grupo de Teatro Contra-Senso, para
apoio à deslocação dos elementos do grupo que participam no Festival do
Grupo Cénico de Santa Comba Dão. Tenho a honra de propor que a Junta de
Freguesia de Marvila delibere apoiar esta instituição, atribuindo uma verba no
valor de 300,00€ (trezentos euros) ao Grupo de Teatro Contra-Senso.
------------------Proposta nº 019/2010, apresentada pelo Vogal Júlio Reis-------------------Na sequência do Protocolo celebrado com a C.M.L para a Manutenção e
Construção de Espaços Verdes na Freguesia e considerando que o sistema de
trabalho implantado em anos anteriores tem resultado em mais-valia para a
Freguesia, tenho a honra de propor o lançamento de uma empreitada para os
Espaços Verdes indicados em documento anexo, que fazem parte da zona
definida como Norte. Logo e de acordo com os antecedentes, referidos,
proponho:
1. Que se efectue um procedimento por Ajuste Directo, consulta obrigatória
ao abrigo do Dec. Lei N.º18/2008 de 29 de Janeiro;
2. Que se consulte empresas da especialidade que reúnam as condições
exigidas, pelo Dec. Lei referido anteriormente;
3. Que se prepare um Programa de Procedimentos / Caderno de Encargos,
Programa de Concurso e Medições de acordo com os parâmetros abaixo
referidos.
4. O presente concurso pode se reconduzido por período igual, com
aprovação do executivo e sem lançamento de novo procedimento.
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Parâmetros da Empreitada de Espaços Verdes:
1. Nome: Empreitada 01/JF Marvila 2010 - Manutenção e Construção de
Espaços Verdes da Freguesia – Zona Norte.
2. Valor máximo total, admitido: 70.000,00 € + I.V.A. – Setenta Mil Euros,
acrescido de IVA á taxa reduzida de 5% o que perfaz: 73.500.00 – Setenta
e Três Mil e Quinhentos Euros.
3. Prazo Previsto: 11 Meses – de 15 de Março a 15 Fevereiro de 2011.
4. Área a tratar: 38.812,00 m2
------------------Proposta nº 020/2010, apresentada pelo Vogal Júlio Reis-------------------Na sequência do Protocolo celebrado com a C.M.L para a Manutenção e
Construção de Espaços Verdes na Freguesia e considerando que o sistema de
trabalho implantado em anos anteriores tem resultado em mais-valia para a
Freguesia, tenho a honra de propor o lançamento de uma empreitada para os
Espaços Verdes indicados em documento anexo, que fazem parte da zona
definida como Sul.
Logo e de acordo com os antecedentes, referidos, proponho:
1. Que se efectue um procedimento por Ajuste Directo, consulta obrigatória
ao abrigo do Dec. Lei N.º18/2008 de 29 de Janeiro;
2. Que se consulte empresas da especialidade que reúnam as condições
exigidas, pelo Dec. Lei referido anteriormente.
3. Que se prepare um Programa de Procedimentos / Caderno de Encargos,
Programa de Concurso e Medições de acordo com os parâmetros abaixo
referidos.
4. O presente concurso pode se reconduzido por período igual, com
aprovação do executivo e sem lançamento de novo procedimento.
Parâmetros da Empreitada de Espaços Verdes:
1. Nome: Empreitada 02/ JF Marvila 2010 - Manutenção e Construção e
Espaços Verdes da Freguesia – Zona Sul.
2. Valor máximo total, admitido: 65.000,00 € + I.V.A. – Sessenta e Cinco Mil
Euros, acrescido de IVA á taxa reduzida de 5% o que perfaz: 68.250.00 –
Sessenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta Euros.
3. Prazo Previsto: 11 Meses – de 15 de Março a 15 Fevereiro de 2011.
4. Área a tratar: 36.279,00 m2
----------------Proposta nº 021/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais-----------------Tendo em conta o pedido efectuado pela Associação de Moradores do Bairro
das Amendoeiras, para apoio às despesas com a Equipe de Ginástica Sénior.
Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere apoiar
esta instituição, atribuindo uma verba no valor de 2.400,00€ (dois mil e
quatrocentos euros) á Associação de Moradores do Bairro das Amendoeiras.
-----------------Proposta nº 022/2010, apresentada pelo Vogal Júlio Reis--------------------Considerando que a actual carrinha de 2 lugares, utilizada pelo pelouro dos
espaços verdes é insuficiente para o transporte de materiais provenientes de
podas e cortes de relvas, para a deslocação de máquinas, proponho a
aquisição de uma viatura de caixa aberta. Tenho a honra de propor que a Junta
de Freguesia de Marvila delibere adjudicar ao Caetano Auto, S.A. uma viatura
de marca Toyota, modelo Dyna 3.0 D-4d S Cabine Simples 30.23 - 2010, pelo valor
de 20.731,42€ (vinte mil setecentos e trinta e um euros e quarenta e dois
cêntimos) e de acordo com a proposta em anexo.
----------------Proposta nº 023/2010, apresentada pela Vogal Isabel Fraga----------------Tendo em conta o pedido efectuado pela Nuclisol – Jean Piaget do Bairro do
Condado para o apoio á realização do projecto “Um Mundo Lá Fora” que vai
levar crianças desta instituição á EuroDisney, nos dias de 05 a 08 de Março de
2010. Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere
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apoiar esta iniciativa atribuindo uma verba no valor de 500,00 (quinhentos euros)
à Nuclisol Jean Piaget.
------------Proposta nº 024/2010, apresentada pelo Secretário Jorge Máximo-----------Tendo em conta que os jovens que frequentam o Espaço Jovem do Intervir em
Marvila são problemáticos, gerando com frequência conflitos no interior do
espaço, considera-se necessário a vigilância das instalações durante o período
de funcionamento; Considerando que os orçamentos apresentados pelas
empresas Eurovigia e Charon têm um valor mínimo de diferença entre eles;
Considerando que a empresa Eurovigia trabalha com esta Junta de Freguesia
desde 2004, sem reclamações e/ou problemas; Proponho que a Junta de
Freguesia delibere adjudicar à empresa Eurovigia – Serviços de Segurança Lda. o
seu orçamento nº 09/2010, para prestação de serviços de vigilância e segurança
do Espaço Jovem do Intervir em Marvila, no período de Março a Dezembro, de
segunda-feira a sexta-feira, no horário das 12h00 às 18h00, pelo valor mensal de
1.066,80€.
-----------Proposta nº 025/2010, apresentada pelo Presidente Belarmino Silva----------Tendo em conta a necessidade de se adquirir sacos para a oferta aos utentes e
instituições da freguesia, bem como para eventos em que a Junta de Freguesia
participa ou promove; Considerando o orçamento de 11 de Fevereiro
apresentado pela empresa ArvanaSaco, Lda., anexo a esta proposta para o seu
fornecimento; Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila
delibere adjudicar à empresa ArvanaSaco, Lda. a aquisição de 2.500 sacos de
acordo com o referido orçamento e no valor total de 1.500,00€ (mil e quinhentos
euros).

ACTA Nº DEZ
Aos quinze dias do mês de Março do ano de dois mil e dez, pelas dezoito horas e
trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de Marvila, sita na Av. João Paulo II,
Lote 526 – 1º A, em Lisboa, reuniu em sessão ordinária pública, o Órgão Executivo
presidido pelo Presidente Belarmino Ferreira Fernandes Silva, á qual
compareceram o Tesoureiro António Manuel Alves, o Secretário Jorge Miguel
Vicente de Campos Máximo e os Vogais Vítor Simões, Isabel Maria Teixeira Fraga,
Vítor Manuel Bruno Morais e Júlio de Jesus da Silva Reis, com a seguinte ordem de
trabalhos:
PAOD
Ponto Um – Análise controle orçamental/tesouraria
Ponto Dois – Assuntos de natureza interna
 Homologação da avaliação de 2009
 Discussão da Proposta de Organigrama
Ponto Três – Apresentação e discussão das propostas nº 026 a 039
Ponto Quatro – Acções a curto prazo
Apresentadas, discutidas e postas a votação as propostas nº 026 a 039, foram
todas aprovadas por unanimidade.
-----------Proposta nº 026/2010, apresentada pelo Presidente Belarmino Silva----------Tendo em conta as actividades a desenvolver pela Junta de Freguesia e
previstas no Plano de Actividades, há necessidade de adquirir diversos materiais
para oferta e de apoio às actividades; Considerando o orçamento apresentado
pela empresa ArvanaSaco, para o fornecimento de t-shirts, pólos, coletes e
bonés; Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere
adjudicar à empresa ArvanaSaco, Lda., o seu orçamento de 10/02/2010, para a
aquisição de 5.000 t-shirts, 100 pólos, 30 coletes e 2.000 bonés.

13

-----------Proposta nº 027/2010, apresentada pelo Presidente Belarmino Silva----------Tendo em conta que é necessário substituir e adquirir algum material de
informática; Considerando o orçamento apresentado pela empresa Microrede –
Tecnologia de Informação, Lda. para a aquisição de um computador Portátil
Asus – P8IJ-VO013X e respectivas licenças, pelo valor de 1.435,00€+IVA; Tenho a
honra de propor que a Junta de Freguesia delibere adjudicar à empresa
Microrede – Tecnologia de Informação, Lda. o seu orçamento datado de
08/04/2010, pelo valor total de 1.722,00€ (mil setecentos e vinte e dois euros).
------------------Proposta nº 028/2010, apresentada pelo Vogal Júlio Reis-------------------Tendo em conta a necessidade de se adquirir sacos de plástico para a
manutenção dos espaços ajardinados protocolados com a Câmara Municipal
de Lisboa; Considerando o orçamento apresentado pela empresa Lisboplásticos
para o fornecimento de 500Kg de sacos de plásticos BA BD pretos impressos a 1
cor (branco) nas 2 faces, pelo valor unitário de 1,65€+IVA por cada Kg; Tenho a
honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere adjudicar à
empresa Lisboplásticos a aquisição dos referidos sacos, de acordo com o seu
orçamento de 25/02/2010, pelo valor total de 990,00€ (novecentos e noventa
euros).
----------------Proposta nº 029/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais-----------------Tendo em conta o pedido efectuado pela Associação de Inter-ajuda de Jovens
«Eco-estilistas», para apoio na serigrafia de t-shirts para encontro tri-continental de
jovens no Ghana. Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila
delibere apoiar esta instituição, atribuindo uma verba no valor de 450,00€
(quatrocentos e cinquenta euros).
---------------Proposta nº 030/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais------------------Tendo em conta o pedido efectuado pela Associação Desportiva e Cultural
Capoeira Beja-Flor, para apoio ao seu plano de actividades para 2010, estando
programadas várias actividades desportivas e culturais para a população de
Marvila. Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere
apoiar esta associação, atribuindo uma verba no valor de 2.000,00€ (dois mil
euros).
-----------Proposta nº 031/2010, apresentada pelo Presidente Belarmino Silva----------Tendo em conta que a Junta de Freguesia de Marvila é sócio extraordinário do
Grupo de Amigos do Jardim Zoológico e a necessidade de renovação da quota
anual, na categoria C, no valor de 2.300,00€, usufruindo de 200 convites do GAJZ;
Considerando que neste ano estes convites são insuficientes para a iniciativa que
a junta vai realizar, há a necessidade de se adquirir mais 100 bilhetes, no valor de
1.150,00€. Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere
renovar a quota anual e adquiri os referidos bilhete ao Grupo de Amigos do
Jardim Zoológico no valor total de 3.450,00€ (três mil quatrocentos e cinquenta
euros).
------------------Proposta nº 032/2010, apresentada pelo Vogal Júlio Reis-------------------Tendo em conta que é necessário, em alguns espaços ajardinados, efectuar uma
poda ao arvoredo de grande porte que se encontra em risco de queda, sendo
necessário alugar uma plataforma sobre veículo; Considerando o orçamento
apresentado pela empresa Vendap para aluguer de uma plataforma sobre
veículo 20M - Diesel, pelo valor diário de 150,00€+Iva; Tenho a honra de propor
que a Junta de Freguesia de Marvila delibere adjudicar à empresa Vendap o
aluguer da plataforma por um período de 5 dias, no valor total de 900,00€
(novecentos euros).
-----------Proposta nº 033/2010, apresentada pelo Presidente Belarmino Silva----------Tendo em consideração a necessidade de se adquirir um sistema de projecção
de imagem, nomeadamente para a realização da Assembleia de Freguesia de
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Marvila; Considerando o orçamento apresentado pela empresa Solercine para
aquisição do referido equipamento, pelo valor de 2.661,25€+IVA; Tenho a honra
de propor que a Junta de Freguesia delibere adjudicar à empresa Solercine o seu
orçamento nº 21/2010, pelo valor total de 3.193,50€ (três mil cento e noventa e
três euros e cinquenta cêntimos).
------------Proposta nº 034/2010, apresentada pelo Tesoureiro António Alves------------Tendo em conta o pedido efectuado pelo Sr. Paulo Jorge Pereira dos Santos,
morador na Rua Bento Mantua, Bloco 1 B, para reparação do chão da sua
habitação; Considerando o orçamento datado de 12-03-2010 da empresa
Fernando Silva Resende Construções, Lda. para o fornecimento de 50 metros de
mosaico, 13 sacos de 25Kg de cimento cola branco e 1 betume branco de 5 Kg,
pelo valor de 517,10€+Iva; Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de
Marvila delibere adjudicar à empresa Fernando Silva Resende Construções, Lda.
o seu orçamento pelo valor total de 620,52€ (seiscentos e vinte euros e cinquenta
e dois cêntimos).
----------------Proposta nº 035/2010, apresentada pela Vogal Isabel Fraga----------------Tendo em conta o pedido efectuado pela Paróquia São Maximiliano Kolbe, para
apoio a realização de um passeio a Viseu e Lamego, com a finalidade de
fortalecer os laços inter-familiares e as raízes culturais e tradicionais desta
comunidade; Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila
delibere apoiar esta instituição, atribuindo uma verba no valor de 750,00€
(setecentos e cinquenta euros).
------------------Proposta nº 036/2010, apresentada pelo Vogal Júlio Reis-------------------Tendo em conta o quadro de análise referente às empreitadas nºs 01 e 02/2010 –
Manutenção e Recuperação de Espaços Verdes – “Zona Norte e Zona Sul”
(anexo I), bem como os respectivos relatórios apresentado pela Comissão de
Apreciação de Propostas, que se anexam e que fazem parte integrante desta
proposta (anexos II e III); Tenho a honra de propor que as referidas empreitadas,
sejam adjudicadas de acordo com os valores dos quadros de análise (anexo I) +
Iva á taxa reduzida.
----------------Proposta nº 037/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais-----------------Tendo em conta o pedido de apoio da Casa do Concelho de Arcos de
Valdevez, de ajuda nas despesas com o seu 18º Grande Prémio do Futuro de
Atletismo, que vai realizar-se no próximo dia 18 de Abril; Tenho a honra de propor
que a Junta de Freguesia de Marvila delibere apoiar esta iniciativa, atribuindo
uma verba no valor de 1.000,00€ (mil euros).
----------------Proposta nº 038/2010, apresentada pelo Vogal Vitor Morais-----------------Tendo em conta o pedido efectuado pela Aculma – Associação para o
Desenvolvimento Cultural e Social de Marvila, para o apoio a aquisição de
cadeiras para a sala de ensaio da Banda Filarmónica; Tenho a honra de propor
que a Junta de Freguesia de Marvila delibere atribuir um apoio à Aculma –
Associação para o Desenvolvimento Cultural e Social de Marvila no valor de
1.200,00€ (mil e duzentos euros).
------------Proposta nº 039/2010, apresentada pelo Secretário Jorge Máximo-----------Considerando que o serviço prestado pela empresa Grafe, na concepção,
impressão e distribuição do Jornal da Freguesia, é satisfatório; Considerando que
o seu orçamento GP-1.2010.00323 para concepção, execução, impressão e
distribuição do jornal durante o ano de 2010, mantém aproximadamente os
valores propostos no ano anterior; Tenho a honra de propor que a Junta de
Freguesia delibere adjudicar á empresa Grafe, a concepção, execução e
impressão pelo valor de 49.820,04€ e a distribuição pelo valor de 6.048,00€. A
contratação é feita mediante o recurso ao procedimento de Ajuste Directo, ao
abrigo do artº 20.º, n.º 1, alínea a), do Código dos Contratos Públicos (CCP),
15

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro; O contrato será
reduzido a escrito dado que ultrapassa o valor descrito no nº1 do artº 128, do
CCP.

ACTA Nº ONZE
Aos vinte e nove dias do mês de Março do ano de dois mil e dez, pelas dezoito
horas e trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de Marvila, sita na Av. João
Paulo II, Lote 526 – 1º A, em Lisboa, reuniu em sessão ordinária pública, o Órgão
Executivo presidido pelo Presidente Belarmino Ferreira Fernandes Silva, á qual
compareceram o Tesoureiro António Manuel Alves, o Secretário Jorge Miguel
Vicente de Campos Máximo e os Vogais Vítor Simões, Isabel Maria Teixeira Fraga,
Vítor Manuel Bruno Morais e Júlio de Jesus da Silva Reis, com a seguinte ordem de
trabalhos:
Período Intervenção Público (30 m)
PAOD
Ponto Um – Análise controle orçamental/tesouraria
 Apreciação e Aprovação do Relatório de Actividades e Contas de
Gerência de 2009
 Discussão e Aprovação da 1ª Revisão Orçamental 2010
Ponto Dois – Assuntos de natureza interna
Ponto Três – Apresentação e discussão das propostas nº 026 a 039
Ponto Quatro – Acções a curto prazo
Não havendo público presente entrou-se de seguida no PAOD.
Apresentadas, discutidas e postas a votação as propostas nº 040 a 043, foram
todas aprovadas por unanimidade.
----------------Proposta nº 040/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais-----------------Tendo em conta o pedido de apoio efectuado pela Sociedade Musical 3 de
Agosto de 1885, para a realização da Marcha de Marvila e considerando os
elevados custos com a organização da mesma; Tenho a honra de propor que a
Junta de Freguesia de Marvila delibere apoiar esta iniciativa, atribuindo uma
verba no valor de 5.000€ (cinco mil euros) à Sociedade Musical 3 de Agosto de
1885.
----------------Proposta nº 041/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais-----------------Tendo em conta o pedido efectuado pela ACULMA – Associação para o
Desenvolvimento Cultural e Social de Marvila, para o apoio ao Festival de Bandas
Filarmónicas, que se vai realizar no próximo dia 08 de Maio; Tenho a honra de
propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere apoiar esta iniciativa,
atribuindo uma verba no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros).
----------------Proposta nº 042/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais-----------------Tendo em consideração o pedido efectuado pela Associação de Moradores do
Condado – Marvila, para o apoio à comemoração do seu 13º aniversário, a
realizar nos dias 17 e 18 de Abril; Tenho a honra de propor que a Junta de
Freguesia de Marvila delibere apoiar esta iniciativa, atribuindo uma verba no
valor de 1.800,00€ (mil e oitocentos euros).
----------------Proposta nº 043/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais-----------------Tendo em consideração o pedido efectuado pela Associação Sócio Cultural e
Desportiva para o Desenvolvimento do Bairro do Condado – Marvila - Lisboa,
para o apoio à Festa da Primavera 2010, que se realizou no dia 21 de Março;
Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de Marvila delibere apoiar
esta iniciativa, atribuindo uma verba no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta
euros).
----------------Proposta nº 044/2010, apresentada pelo Vogal Vítor Morais-----------------Tendo em conta que o Clube Recreativo e Cultural Marvila Jovem vai
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comemorar o seu 14º aniversário e para o qual solicitaram apoio financeiro para
seu grupo de dança; Tenho a honra de propor que a Junta de Freguesia de
Marvila delibere apoiar esta iniciativa, atribuindo uma verba no valor de 600,00€
(seiscentos euros).
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