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Acordo para autorização de ocupação temporária de espaço - Loteamento do Cais da
Póvoa
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Abertura de procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado - Assistente Operacional (área de
lavador de viaturas)

Procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado - Assistente Operacional (Fiel de Armazém) -

Recrutamento excecional

Parecer prévio vinculativo, prorrogação do contrato de prestação de serviços por
avença e remessa à assembleia municipal para autorização do compromisso
plurianual

Recarga de pavimentos 2014 no concelho - Substituição das retenções de verba por
garantia bancária

QREN-EQ - Operação Lisboa-02-0741-FEDER-000750 - “Passagens Superiores
Pedonais” - 1~ adenda ao contrato de financiamento reembolsável, celebrado em
2011/12/07

Contratação de serviços de limpeza para a nova biblioteca municipal de Vila Franca
de Xira e respetiva passagem pedonal - Parecer prévio vinculativo

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira O RD E lvi DO D lP~
%~fl www.cm-vfxira.pt Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no Salão Nobre dos

9h30, do dia 2015/03/12

Assunto
p Objetivo

Designação Interessado Local

Pãg. 2

Paços do Município, pelas

• Outros assuntos

Parecer prévio vinculativo e prorrogação de contrato de prestação de serviços por
avença

Programa de rescisões por mútuo acordo na administração local - Assistente
Operacional

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Joaquim Manuel
Assunção da Silva
Queiroz

Jaime Alexandre Moreira
Reizinho

António Pedro Couto da
Rocha Pita

Construções Pragosa, SA

Constrope - Congevia,
Engenharia e Construção,
SA

Adaptação do edifício do mercado da Póvoa para espaço cultural - Substituição das
retenções de verba por garantia bancária

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Póvoa de St~
Iria



Contratação de serviços de limpeza das piscinas municipais e Complexo Municipal de
Desporto, Recreio e Lazer de Vila Franca de Xira e pavilhões desportivos municipais -

Início do procedimento, parecer prévio vinculativo e remessa à assembleia municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual

Contratação de serviços de assistência técnica e manutenção das máquinas de
fotolitos - Parecer prévio vinculativo e remessa à assembleia municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual

Minuta do protocolo de cedência de instalações em regime de comodato ao
Agrupamento 823 do Corpo Nacional de Escutas

GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA

Relação de atos da competência da câmara municipal delegados e praticados pelo
Sr. Presidente

Aquisição de prédio rústico atravessado pela variante do Bairro da Mata/Encosta do
Bom Retiro -

Alteração ao loteamento sito nas Bragadas - Alvará de loteamento n~ 28/80, de 30/12
- Aceitação de princípio e abertura de inquérito público

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o lote B47 do loteamento
Zona do Moledo
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OBRAS. VIATURAS E INFRAESTRUTURAS

29 Requalificação da rua Luís de Camões - Lista de omissões aceites Vila Franca de Aprovação
Xi ra

30 Recargas de pavimentos 2015 no concelho - Erros e omissões na fase de formação do Aprovação
contrato, retificação das peças do procedimento e prorrogação do prazo para
apresentação das propostas

31 Contrato de portagens eletrónicas através do sistema de Via Verde para a frota do Brisa - Auto-Estradas de Aprovação
município - 2015/2016 - Parecer prévio vinculativo Portugal, SA

32 Casas mortuárias de Alhandra - Auto de vistoria, substituição do empreiteiro e Aprovação
acionamento de cauções

EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

33 Contratação de serviços de reparação e montagem dos cais da Vala do Carregado e Aprovação
do Cabo das Lezírias - Parecer prévio vinculativo

34 Regulamento de atribuição de prémios de mérito e excelência de âmbito escolar para Aprovação
o ensino básico - 2~ e 32 ciclos -

35 Regulamento do programa de atribuição de estágios para o ensino secundário e Aprovação
superior

36 Doação do espólio literário de Júlio Graça, por Emília Conceição Ferreira Graça e Aceitação
Joaquim Manuel Ferreira Graça, ao Museu do Neo-Realismo

37 Os Aprendizes do Fingir - Protocolo Aprovação

38 Prémio Carlos Paredes - Receção de candidaturas Aprovação
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39 Cartoon Xira - Preço de venda de publicações Aprovação

40 Exposição “Mário Coelho da Prata ao Ouro - A vida de um toureiro” - Constituição de Aprovação
fundo de maneio

41 Atribuição de topónimos na freguesia de Vialonga e na União das Freguesias de Aprovação
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

42 Realização do 42 Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos de Vila Franca de Xira Aprovação

43 Protocolo com a Sociedade Euterpe Alhandrense/Conservatório Regional Silva Aprovação
Marques

44 Livro “A Reinvenção do Real - Curadoria de Arte Contemporânea no Museu do Neo- Aprovação
Realismo”, da autoria de David Santos - Venda ao público

AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, DESPORTO, EQUIPAMENTOS

E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

45 Contratação de serviços para abate de árvores, podas sanitárias e fornecimento de Vila Franca de Aprovação
árvores no Jardim Constantino Palha - Parecer prévio vinculativo Xira

46 Compra e venda da fração de habitação municipal designada pela letra “B”, sita na Lindolfo do Vale Rocha Vialonga Aprovação
rua António José da Silva, n2 4, 19 B Dias

47 RIFFEST - Concurso de Bandas Jovens do concelho de Vila Franca de Xira Aprovação

48 Candidatura às normas de apoio às associações juvenis Labirintodisseia - Aprovação
Associação Juvenil (MICA)
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•Z?~ Programa de ocupação de jovens nas vertentes de longa e curta duração - 2015 Aprovação

50 PAMA - Apoio à realização de atividades pontuais - Festival comemorativo do 25~ Coro Notas Soltas Aprovação
aniversário do Coro Notas Soltas

51 Proposta - Centro de Interpretação do Ambiente e da Paisagem - Parque Linear Aprovação
Ribeirinho do Estuário do Tejo

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

—52 Moção Delegação de cempetênGias nos municípios 1D~ Aprovaçp

53 Ata em minuta da reunião Aprovação
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FI. Livro _____________
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I~ l\.j\ Reunião de 2015/03/12
Ata n2 06/2015

MUNOCÍPUO DE VULA FRA4ZA DE X~RA

CÂMARA MUNHCH~AL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E PÚBLICA DE 2015/03/12

Aos doze dias do mês de março de dois mil e quinze, pelas 9h30, no Salão Nobre

dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, sob a

presidência do Sr. Alberto Simões Maia Mesquita, Presidente da Câmara Municipal,

estando presentes os Srs. Vereadores:

• Ana Lídia Alves Cardoso;

• Fernando Paulo Ferreira;

• Aurélio dos Santos Marques;

• António José Sequeirá Félix;
• Paulo Sérgio Pinto Rodrigues;

José António da Silva de Oliveira;

• Rui Miguel da Silva Pereira;

• Maria de Fátima Pires Antunes;

• Helena Margarida Mendes Pereira de jesus.

Estiveram ausentes os Srs. Vereadores Nuno Miguel Marques Libório e João Manuel

Correia Pires de Carvalho, tendo sido substituídos pelos Srs. Rui Miguel da Silva
Pereira e Helena Margarida Mendes Pereira de jesus, respetivamente.

Entrou no decurso da reunião o Sr. Vereador Rui Ribeiro Rei, pelas 9h47, durante o

período antes da ordem do dia.

A reunião foi secretariada por Fernando Paulo Serra Barreiros, Diretor do

Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e jurídica, em regime de

substituição, assessorado por Sónia Isabel Duarte Ferreira, Assistente Técnica.

Declarada aberta a reunião, foram tomadas as seguintes deliberações sobre o

expediente apresentado:

rosto
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de
Vila Franca de Xira Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

Assunto: PRESENÇAS DO PESSOAL DIRIGENTE E TÉCNICOS

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

.ChefedoGabinete

DrRenatoGonçalves

.Adjuntos

JorgeZacarias

Dr~SusanaSantos

GABINETEDEAPOIOÀVEREACÃO

.Adjuntos

Dr. Alexandre Sargento

AdãoConde

.Secretária

FernandaGomes

.Assessoria

João Pedro Balão

BrunoOliveira

DIVISÃO DE INFORMACÃO MUNICIPAL E RELACÔES PÚBLICAS

.Coordenador

Dr.CláudioLotra

GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE E ATIVIDADES ECONÓMICAS

.Coordenadora

Dr~lsabeIAraújo

• Prestador de serviços de apoio ao gabinete

Dr.LuísVasconcelos

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E IURÍDICA

• Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Dr.PauloAlenquer

• Chefe da Divisão Financeira, Patrimonial e de Controlo Orçamental

Dr.LuísMarques

DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REQUALIFICAcDÃO

URBANA

Diretor

técnicos 1/2
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Arqt~ Nuno Santos

DEPARTAMENTO DE OBRAS. VIATURAS E INFRAESTRUTURAS

Diretora

Eng~ Rosário Ferrão

DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO E CULTURA

.Diretora

Dr~ Maria de Fátima Faria Roque

• Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património e Museus

Dr~ Maria João Carraça

• Chefe da Divisão de Educação e Coordenador do Gabinete de Apoio ao

Movimento Associativo e Juventude

Dr.PedroMontes

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, DESPORTO, EQUIPAMENTOS E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Chefe da Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público

Arqt~ Catarina Conde

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITACÃO URBANA

•ChefedaEquipa

Urb~ Luís Matas de Sousa
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de A
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PROPOSTA PARA AGENDAMENTO - CEMITÉRIO DE SÃO SEBASTIÃO - ANTIGO

CEMITÉRIO DE ALVERCA

Interveio o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, cumprimentando todos os presentes,

referindo que os membros da CDU gostavam de apresentar uma proposta para

agendamento em próxima oportunidade, que se prende com o cemitério de São
Sebastião, conhecido como o antigo cemitério de Alverca, de acordo com o

documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.
É um cemitério que já está desativado, supostamente está desativado, já deveriam

ter sido exumados os corpos que ainda lá estão há muito tempo, e a verdade é que

ainda não foram. Além de não terem sido exumados, é um cemitério que em

termos de degradação está do pior que se pode conhecer.

Vão fazer ao Sr. Presidente a entrega dessa proposta, acompanhada de algumas

fotografias exemplificativas do mesmo, e passará a ler aquilo que exigem nesta
proposta. Não vai ler a proposta em si, que é muito exaustiva, e os Srs. Vereadores
terão oportunidade de ler quando vier a reunião de câmara, em próxima

oportunidade.

O Sr. Presidente interveio, dizendo que o cemitério já está desativado, de qualquer

modo vai-se agendar, naturalmente, a questão. Contudo, o principal problema que

ali se tem não é tanto a questão das campas, essa é mais fácil, estando o cemitério

já desativado pelo período que é necessário em termos de lei, cujo prazo

estipulado é de 25 anos. O cemitério está desativado há muito mais do que isso,

mas tem-se ali um problema sério, que é o dos jazigos. Esse é o grande problema,

pois são propriedade privada, e retirá-los dali, mesmo com a concordância das

famílias, custa uma fortuna. Para além disso, quando se começar a mexer nos

jazigos nem sabe o que vai acontecer, e a situação não é nada simples
tecnicamente.

Agora, o que pode acontecer, e isso já foi falado com os bombeiros, e também com

a junta de freguesia, é que numa determinada zona central se possam isolar os

jazigos e disponibilizar o resto do espaço do cemitério para usufruto dos

bombeiros, porque em termos de saídas de emergência as coisas por vezes não

são simples, porque eles saem, às vezes, por trás, junto à zona habitacional, as

aod 16 1/2
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ruas são muito estreitas, e uma saída contígua lateral era multo importante.—
De qualquer modo, ir-se-á analisar o requerimento, para dar as respostas, e pode
adiantar a informação que o próprio tem, e de algum modo também a informação
que está disponível, de acordo com algumas abordagens sobre esta matéria.

aod 16 212



/

CDU
PCP-PEVJ~t4j

CAMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Proposta N° 1212015

Cemitério de São Sebastião, “antigo cemitério” de Alverca

Com a vitória do Liberalismo marcou-se o início do Romantismo em Portugal, e é dessa época

(1835) a primeira lei que obrigava à construção de cemitérios públicos, situados fora dos focos

habitacionais e devidamente murados e consagrados. Prevê-se que a construção do cemitério de

São Sebastião em Alverca tenha tido o seu início em 1835 tendo terminado por volta de 1838.

Temos portante um cemitério com mais de 170 anos.

Contrariamente à primeira lei de criação dos cemitérios, que obrigada a que os mesmos fossem

construídos fora das zonas habitacionais, com o desenvolvimento de Alverca o cemitério de São

Sebastião passou a ter uma posição central na cidade, apesar de as últimas sepulturas terem sido

feitas há mais de 30 anos, por volta de 1981, está integrado numa zona movimentada, ladeada

por zona habitacional e comercial.

Passados estes anos, verificamos que o cemitério se encontra completamente ao abandono e

quanto à exumação dos corpos nada mais foi feito, apesar de em 2008 a Junta de Freguesía ter

afixado um edital para a sua desativação.

O cemitério de São Sebastião, encontra-se em fase bastante avançada de degradação o que não

dignifica o local onde esta instalado, o coração da cidade de Alverca. Campas que passaram a ser

simples buracos no chão; imagens sacras e pedras mármore completamente partidas. A situação

choca quem por ali passa ou quem ainda ali vai visitar as campas de familiares e amigos

falecidos.

Beneficiando de um certo grau de proteção, por parte da Câmara Municipal e por sua delegação a

Junta de Freguesia de Alverca, estas são responsáveis por efetuar obras de manutenção e

preservação do cemitério o que não acontece. No entanto seria importante que fossem-nos

fornecidas informações sobre qual a posição do IGESPAR e da Paróquia em todo este processo.

Pelas informações disponibilizadas, o atraso de todo o processo está nas campas e jazigos que

foram comprados ao município, uma vez que os familiares dos falecidos entendem não terem de

custear a transladação dos corpos e dos jazigos, uma operação cara que a junta diz não poder

resolver, por não ter competência para intervir em espaços que não são seus. Também com a

crise económica que se atravessa pagar transladações nâo era uma prioridade, segundo a ex-

presidente. Por estes motivos o problema do velho cemitério descativado há maís de 30 anos e

em avançado estado de degradação continua por resolver, assim como a situação da Associação

GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES DA CDU NA CMVFX
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Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alverca, a quem segundo sabemos este terreno foi

prometido para que o atual quartel pudesse ser expandido e onde pudessem ser estacionadas as

viaturas pesadas daquela corporação.

“Admitimos que cada sepultura encerra a história dos que já partiram, e dos que ficaram e

continuam a honrar e acarinhar (ou a ignorar) a sua memória”.

Pelo exposto, no sentido de evitar que este processo seja prorrogado indefinidamente no tempo,
propõe-se:

i. A desativação definitiva deste cemitério;

ü. Procedimento de consulta às entidades envolvidas nesta área, muito particularmente à
Paróquia e ao IGESPAR;

Ni. Execução pelos serviços da Câmara Municipal de um levantamento integral das campas
existentes, condições e seus proprietários/familiares, caso existam;

iv. Execução pelos serviços da Câmara Municipal de um levantamento da arte sacra ainda
existente com potencial interesse museológico;

v. Elaboração de calendarização para a exumação dos corpos existentes e metodologia a
usar para o efeito;

vi. Apresentação das conclusões no prazo máximo de três meses.

Anexo 1 — Fotos datadas do ano de 2015.

Vila Franca de Xira, 12 de Março de 2015

Os Vereadores da Coligação Democrática Unitária “CDU”

Ana Lidia Cardoso Aurélio Marques Paulo Rodrigues Rui Pereira

GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES DA CDU NA CMVFX



Anexo 1
Parte integrante da Proposta N° 1212015 apresentada em RCM de 12-03-2015

Cemitério de São Sebastião, “antigo cemitério” de Alverca
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Vila Franca de Xira Deliberação flQ

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

QUEIXA DE MUNÍCIPE SOBRE A PRACETA VÍTOR HUGO - PÕVOA DE SANTA IRIA

Interveio o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, referindo que os membros da CDU foram

recetores de um “e-malI”, tal como o Sr. Presidente também foi, de um munícipe

da Póvoa de Santa fria, que se queixa desde 2013 de um ruído proveniente de um

estabelecimento numa cave na praceta Vítor Hugo.

A verdade é que aquilo que refere este munícipe é que desde 2013 aguarda uma

resposta da câmara municipal relativamente a esta questão. Essa resposta até

agora ainda não foi dada, aparentemente, e gostavam de saber os motivos da

resposta não ter sido dada ao munícipe, já se estando a caminho de 2 anos. Quais

são esses motivos? Por que razão? Foi feita a guma vistoria ao estabelecimento em

causa, no que diz respeito aos níveis de ruído? Quais foram as conclusões? O que

pensa a câmara municipal fazer dentro daquilo que é o regulamento de horário de

funcionamento dos estabelecimentos comerCais do concelho.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ALTERAÇÃO DAS MARCAS RODOVIÁRIAS NA ESTRADA NACIONAL 10 JUNTO ÀS
BOMBAS DA PRIO - ENTRE O FORTE DA CASA E ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, referindo que os membros da CDU

gostavam de colocar outra questão que já foi levantada no Conselho Municipal de

Segurança, há cerca de um ano atrás, e o Sr. Vereador António Oliveira deve-se

recordar, porque era quem estava a dirigir os trabalhos nesse conselho, que se

prende com a necessidade de alteração das marcas rodoviárias na EN1O, junto às

bombas da Prio, que ficam entre o Forte da Casa e Alverca do Ribatejo.
Quem se desloca do Forte da Casa para Alverca, pela atual marcação do pavimento

é permitido virar à esquerda nas bombas de gasolina, o que não deveria ser, pois

causa constrangimentos muito graves à circulação no sentido contrário, além de

que obriga os condutores a pisarem um ‘rail” que está marcado também no

pavimento, junto à entrada das bombas da gasolina, e a verdade é que isso ficou

para ser revisto pela câmara municipal, de acordo com o que o Sr. Vereador

António Oliveira disse na altura. Os membros que estavam presentes no conselho

municipal, nomeadamente a PSP, não levantaram objeções rigorosamente

nenhumas, a PSP até corroborou dessa necessidade, e a verdade é que já lá vai

mais de um ano e as marcações do pavimento continuam por executar.

O Sr. Presidente interveio, dizendo que aquilo que pode dizer ao Sr. Vereador Paulo

Rodrigues é que o que está previsto é fazer pintura horizontal naquele troço, e

depois, nessa altura, eliminar-se-á a viragem à esquerda.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

OBRAS EM EXECUÇAO NO MCDONALD’S - ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, referindo que os membros da CDU

gostavam de colocar uma questão que se prende com as obras que estavam em

execução junto ao McDonald’s, em Alverca do Ribatejo, aquele novíssimo

McDonald’s que foi feito.

Quando a obra do estabelecimento terminou ainda se continuaram a ver máquinas,

que foram executando algumas terraplanagens na parte superior do terreno.

Foram executadas terraplanagens, foram movimentadas terras, mas a verdade é

que de um momento para o outro as máquinas desapareceram, já lá não estão há

bastante tempo, as terras ficaram lá, a vedação de obra que estava a delimitar

essa intervenção da EN1O encontra-se ca’da no chão, constituindo um risco

acrescido para os condutores da EN1O, e a obra ficou parada.
Gostavam de saber o que é que aconteceu, quem é o responsável pela não

continuidade da intervenção que estava ali a ser realizada, e quem é o responsável

pela vedação de obra que está caída no chão, constituindo risco para a circulação

rodoviária. No fundo, o que é que se pretende fazer? Como é que se pretende

avançar para o arranjo urbanístico daquela obra?

O Sr. Vereador Rui Rei interveio, recordando que a aprovação dos membros da
Coligação Novo Rumo às obras em Alverca e do McDonald’s teve como premissa

que fossem todas feitas, o que já disse variadíssimas vezes. As obras estão
paradas, como aqui já foi dito, e o compromisso foi que ficavam todas executadas,

todas as obras de infraestruturas. Essa foi uma das premissas que os levou a votar

aquela infraestrutura que ali está, pelo que sugere que o promotor as execute, e

caso contrário que a câmara municipal o obrigue a executar.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que se vai, de facto, ver com o urbanizador, no

sentido de ter que reiniciar as obras, para aquilo não ter o aspeto que tem, sendo

esta uma resposta também ao Sr. Vereador Rui Rei.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

CAIXA DE SANEAMENTO NA RUA 1~ DE MAIO - BOM SUCESSO - ALVERCA DO

RIBATEJO

Interveio o Sr. Vereador Rui Pereira, cumprimentando todos os presentes,

referindo-se muito rapidamente a duas questões somente. Uma questão prende-se

com Alverca do Ribatejo, na zona do Bom Sucesso, e também em tempos já tinha
sido um requerimento, para a selagem de uma caixa de saneamento na rua l~ de
Maio. Aquilo de que os membros da CDU tomaram conhecimento é que realmente

continua a não estar selada, inclusivamente a calçada ao redor da caixa também já
está a ceder, e vê-se frequentemente a passagem de insetos, nomeadamente

baratas, e até ratazanas começam a circular livremente pelo espaço público.

Assim sendo, solicitam uma intervenção o mais breve possível por parte dos SMAS,

de modo a evitar que a situação tenda a agravar-se ainda mais.

O Sr. Presidente interveio, dizendo que esta é uma matéria que o Sr. Vereador
António Oliveira vai ver.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

SAUDAÇÃO À EQUIPA DE CORTA-MATO DA ESCOLA SECUNDÁRIA GAGO COUTINHO -

Interveio o Sr. Vereador Rui Pereira, apresentando, em nome dos membros da

CDU, à câmara municipal, e obviamente a todos, uma saudação à equipa de corta-

mato da Escola Secundária Gago Coutinho, que lerá muito rapidamente, conforme

documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.

O Sr. Presidente interveio, referindo que esta saudação é importante, e a câmara

municipal gostaria muito que o desporto escolar tivesse uma maior expressão.

Aliás, diz mesmo que numa política desportiva o desporto escolar deveria ter uma

atençãoespecial.

Há países em que as federações são justamente federações desportivas do

desporto escolar, e só a partir do escalão júnior é que há outro tipo de federações,

o que quer dizer que o fomento desportivo, a iniciativa desportiva e a formação

desportiva é muito feita onde, do seu ponto de vista, se calhar deveria ser. Isto não

quer dizer que não possa ser interligada com as associações desportivas, porque

os alunos estão na escola, os equipamentos, muitas vezes, estão nas escolas, nem

em todas, nas escolas estão professores de educação física, que têm formação

para o efeito, estando-se a falar de uma estratégia muito global, de polftica

nacional, mas o desporto escolar ainda é uma espécie de parente pobre, apesar da

evolução que teve no passado.

De qualquer modo, é de enaltecer este feito dos alunos da escola.

Tomou a palavra o Sr. Vereador António Félix, cumprimentando todos os presentes,

dizendo que também no concelho, este passado fim de semana, a equipa de

juvenis da Fundação CEBI foi campeã nacional de corta-mato, o que alegrou

bastante, e é um fator de desenvolvimento do desporto e do brilhante trabalho que

a Fundação CEBI tem feito em prol do atletismo.
A câmara municipal também tem vindo a apoiar o desporto escolar, e este ano tem

apoiado um pouco mais até. Nesse sentido, cedeu a piscina municipal para o

apuramento nacional para o Campeonato Europeu de Desporto Escolar de Natação.

Portanto, mais uma vez o município de Vila Franca de Xira associou-se a esta

questão do desporto escolar, e cedeu a piscina para esse apuramento.
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Equipa de corta-mato, da Escola Secundária Gago Coutinho

Os vereadores da CDU, na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, saúdam os

atletas da equipa de juvenis de corta-mato, da Escola Secundária Gago Coutinho

pelo primeiro lugar alcançado no campeonato nacional de desporto escolar em corta-

mato.

Quando há milhares de estudantes e de jovens que a única oportunidade que têm de

ter contacto com uma prática desportiva de forma sustentada e regular é através da

disciplina de Educação Física e do desporto escolar, entendemos que é importante a

sua valorização garantindo a existência de equipamentos e de polidesportivos em

todas as escolas.

Infelizmente, muitas escolas do nosso Concelho, não têm ainda um ginásio que

garanta o cumprimento do programa de Educação Física.

Vila Franca de Xira, 12 de Março de 2015

Os vereadores da Coligação Democrática Unitária (CDU)

Ana Lídia Cardoso Aurélio Marques Paulo Rodrigues Rui Pereira

R~ ~L P~

CDU
PCP~PEV _____

CÂMARALMUNIC1PAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Saudação

GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES DA CDU NA CMVFX
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PROTOCOLO COM A ORDEM DOS ADVOGADOS SOBRE A “LEGIONELLA”

Interveio o Sr. Presidente, passando a palavra à Sr~ Vereadora Helena Pereira de

jesus, referindo ser um gosto em revê-la na reunião de câmara.

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de jesus, agradecendo ao Sr. Presidente e

cumprimentando os presentes, dizendo que os membros da Coligação Novo Rumo

pretendem colocar algumas questões rápidas, tendo a primeira a ver, exatamente,

com o protocolo celebrado com a Ordem dos Advogados sobre a “legionella”.

Gostariam de saber se efetivamente está a correr bem, e qual é o “feedback” dos

munícipes quanto a esse protocolo. Por outro lado, há alguma dúvida, e pensam

que cabe à câmara municipal esclarecer os munícipes sobre aquilo que está
incluído no protocolo.

Por último, também quanto a este protocolo, na altura em que ele foi assinado

faltava uma entidade assinar, que é o Conselho Distrital de Lisboa, e também

gostariam de saber se o Sr. Presidente tem acompanhado essa situação, porque,

obviamente, por razões naturais e intrínsecas a própria sabe que ainda não foi

assinado. Assim, gostariam que efetivamente o Sr. Presidente acompanhasse esta

situação de perto, porque falta uma entidade assinar o protocolo, que já está em

vigoreaserimplementado.

Também na altura em que se fez a assinatura do protocolo o Sr. Presidente referiu

que se estaria a pensar numa ação judicial coletiva da própria câmara municipal.

Ainda está a ser pensada? Chegou-se a alguma cpnclusão sobre esse assunto?

Gostariam de ter uma resposta sobre esta situação.

O Sr. Presidente interveio, referindo que, de facto, quanto às pessoas que têm

vindo ter com a câmara municipal, continuam-se a dar as explicações que são

necessárias, através do Dr. Fernando Sarreiros, e neste momento já são cento e

muitas as pessoas que acorreram à Ordem dos Advogados para terem o apoio

jurídico necessário.

já certamente se aconselharam, para terem a estratégia jurídica mais adequada

para os seus casos, e para isso foram, como a Sr~ Vereadora sabe, disponibilizadas

bolsas de advogados, que estão também à disposição destas pessoas.

Quanto ao Conselho Distrital de Lisboa ainda não ter assinado, não invalida que o
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trabalho se desenvolva. De qualquer modo ir-se-á falar com o Sr. Presidente da

delegação, e sabe-se que o conselho está de “alma e coração” neste processo,

mas conviria que assinasse o protocolo.

No que respeita à câmara municipal avançar com uma ação, não está fora dos seus

propósitos, para a reparação dos prejuízos que teve, não só de imagem, mas

também financeiros.

Agora, não o fará enquanto o Ministério Público não terminar os seus trabalhos e

publicamente referir a investigação e o relatório dessa mesma investigação, pois

não vale a pena. Sobre esta matéria tem-se prudência, como a Sr~ Vereadora sabe,

pela sua atividade, tendo que se ter sempre muita prudência sobre tudo isto. Tem

feito reuniões com várias empresas do concelho, e sabe o que elas lhe dizem, pelo

que sobre esta questão não é possível fazer juízos de valor a não ser retirar as

ilações dos comunicados que saíram da Direção-Geral de Saúde, e essas são as

pistasquesetêm.

Agora, há uma entidade superior, que é o Ministério Público, que está a

desenvolver esta investigação, e só se ponderará quando houver uma decisão e

um relatório público. Essa matéria será naturalmente discutida em reunião, e nessa

altura ponderar-se-á avançar com uma ação judicial, contra algo ou alguém, que

tenha provocado aquele problema do surto da “legionella”.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

“BUNGALOWS” DO PARQUE DE CAMPISMO DE VILA FRANCA DE XIRA

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de jesus, referindo-se ao parque de

campismo de Vila Franca de Xira e aos “bungalows”, dizendo que em 2013 os
membros da Coligação Novo Rumo questionaram, em reunião de câmara, as

condições em que se encontrava o parque de campismo. Efetivamente os

“bungalows” lá existentes estavam fechados, por completa falta de condições e em

estado de degradação. Entretanto, em 2014 a questão voltou a ser colocada, e a

resposta dada pelo Sr. Vereador António Félix foi no sentido de que as obras de

requalificação estavam a ser realizadas.

O certo é que, parece-lhes, e gostariam de ter essa confirmação, de facto os

“bungalows” não estão a ser utilizados, não percebem que intervenção foi feita, e
parece-lhes também, e gostariam de ter essa informação, que não têm ligação à

água, eletricidade e esgotos. Efetivamente isso preocupa-os, por um lado, porque

foi um investimento que, no fundo, lhes parece que está parado, abandonado, até

podem dizer que efetivamente está abandonado, e por outro, como o Sr.

Presidente sabe, este tipo de turismo é muito procurado atualmente no país, e é

uma pena que estes “bungalows” não estejam a ser promovidos e em condições
para que essa promoção seja feita.

De todo o modo, verificam que na tabela de taxas e preços de 2015 os

“bungalows” constam com um preço para a sua ocupação, pelo que, por um lado,

acham estranho os “bungalows” não poderem ser utilizados, e por outro lado estão

tabelados na tabela de taxas, e presumir-se-ia que poderiam ser utilizados.

Desta forma, gostariam se ser esclarecidos.

O Sr. Presidente interveio, dizendo que depois o Sr. Vereador António Félix falará,

porque tem melhor informação que o próprio.

Interveio o Sr. Vereador António Félix, informando que no ano passado foram

remodelados na totalidade os balneários do parque de campismo, onde foi gasta

uma verba significativa, e está-se a avaliar toda aquela zona onde estão incluídos

os “bungalows”, que não é só a recuperação dos “bungalows”, é toda a zona
envolvente que terá de ser intervencionada para se poder fazer, vendo-se o custo

financeiro que se vai ter que ter para os pôr a funcionar.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO À PRAÇA DE TOUROS - VILA FRANCA DE

XIRA

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de jesus, dizendo que os membros da

Coligação Novo Rumo verificaram, quanto ao parque de estacionamento junto à

praça de touros, que existe um “outdoor” instalado pela junta de freguesia, de

grandes dimensões, para divulgação das iniciativas da junta. Não é isso que está

em questão, o que está em questão é que, efetivamente, cerca de 2 semanas

depois foram colocadas umas barreiras arquitetónicas, umas floreiras, mas não
têm flores ainda, presumem que são umas floreiras em cimento, que retiram 6

lugares de estacionamento.

Não sabem qual é a função daqueles blocos ou canteiros de cimento que ali estão

colocados, e se efetivamente são para colocar flores, mas questionam o porquê,

pois sabem que o estacionamento em Vila Franca de Xira é complicado, e está-se a

falar de uma zona onde as pessoas, regularmente, vão procurar estacionamento.--

O Sr. Presidente interveio, referindo que o estacionamento ali crê que é no Largo 5

de Outubro, e não viu a colocação das floreiras, mas ir-se-á falar com a junta de

freguesia, no sentido de perceber. Está bonito, mas às vezes a estética não se

compadece com a necessidade de estacionamento.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que António Dias Loureiro merece

isto e mais, e está a falar a sério.

O Sr. Presidente retomou a palavra, mencionandq que não acredita que o Sr.

Vereador não esteja a falar a sério.

Prosseguiu, referindo que se vai pois falar com a junta de freguesia, para perceber

efetivamente o que é que pretende ali fazer, porque é um parque muito procurado,

e não tem grande sentido estar a retirar estacionamento.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

REGULAMENTO DE PUBLICIDADE

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus, referindo que os membros da

Coligação Novo Rumo perguntam para quando é que o regulamento de publicidade

vem a reunião de câmara, situação que têm perguntado, efetivamente, ao longo

destes anos, e já no anterior mandato o fizeram.

O Sr. Presidente interveio, dizendo que saiu legislação, mas depois a Sr~ Vereadora

Fátima Antunes falará sobre isto, e proximamente virá o regulamento à câmara

municipal.

Interveio a Sr~ Vereadora Fátima Antunes, mencionando que o regulamento de

publicidade estava pronto no final do ano passado, cumpriu todas as fases que são

necessárias para proceder a esta alteração, mas no início deste ano foi publicada
uma nova legislação, como o Sr. Vereador sabe, e tiveram que ser feitas algumas

modificações ao regulamento. Essas modificações já estão concluídas e em

princípio virá na próxima reunião de câmara, se possível, ou proximamente, logo

que haja possibilidade de ser agendado.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PRÉDIO DO MONTE GORDO - VILA FRANCA DE XIRA

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de jesus, referindo que, relativamente ao

prédio do Monte Gordo, em Vila Franca de Xira, e sem quererem entrar em

pormenores muito específicos, a questão que os membros da Coligação Novo
Rumo colocam é se, a partir da última carta que se elaborou, ficará assim ou não. --

Não estão sequer a tecer uma opinião, o que gostariam é que, efetivamente, para

que a situação terminasse de uma vez, e sem agora dizerem de que lado

terminava e como ia terminar, seria útil que neste momento, porque já existem ao

longo do processo vários pareceres, fosse elaborado um parecer jurídico pelo

advogado da câmara municipal, como é óbvio, que definisse a situação neste

momento concreto, face a tudo o que se tem passado. Também, eventualmente,
se está prevista mais alguma avaliação pelo LNEC - Laboratório Nacional de

Engenharia Civil, porque lhes parece que tudo o que a câmara municipal poderia
fazer terminará eventualmente em breve, e é necessário que exista algo no

processo de forma recente, que ao fim ao cabo transmita e consubstancie uma

posição da câmara municipal.

Volta a referir que não está em causa, nem estão a dizer para já qual é a opinião

que têm, qual é que não é, e o que está em causa, o que pensam é que se tem,

efetivamente, que ter esse parecer jurídico, e eventualmente mais alguma

avaliaçãodoLNEC.
Por outro lado, também se falou há algum tempo que a Bolsimo iria instaurar

alguma ação judicial contra a câmara municipal, e gostariam de saber se instaurou,

qual, em caso positivo, é o pedido da Bolsimo, bem como que o Sr. Presidente

depois lhes pudesse fazer chegar, se existe essa ação, a petição inicial da ação.

O Sr. Presidente interveio, dizendo que, como os Srs. Vereadores sabem, este é um

processo que todos têm acompanhado, e não quis responder às pessoas, de acordo

com aquilo que foi estabelecido na última reunião com os moradores, que era

justamente apresentarem propostas de eventual aqqisição das frações. Entretanto,

das 14 frações apareceram propostas de 10, e hoje mesmo apareceram de mais 2

frações, que pertencem à Bolsimo, só faltando duas, que não se sabe de quem são,

quais são as moradas, ou seja, não se conseguem identificar. De qualquer forma,
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este é um processo que se tem vindo a falar também com os representantes da

administração do condomínio.

Aquilo que pode dizer é o que está escrito no texto de resposta às várias pessoas

que fizeram as propostas, ou seja, está-se disponível para encontrar soluções, mas

no quadro daquilo que são as exigências e regras que se têm que cumprir. Há uma

avaliação das frações, há um estudo de mercado, e é sobre isso que a câmara

municipal se tem que reportar.

Vai-se começar a fazer uma calendarização de reuniões com cada umas das

pessoas que apresentaram propostas, no sentido de negociar de acordo com estes

princípios, e ir-se-á ver o que vai dar.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
~

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de jesus, referindo pretender colocar uma

questão que pensa que é importante também para este concelho, um concelho à

beira-rio, e todas as questões ligadas ao turismo têm muito interesse.

Entrou em vigor, em novembro do ano passado, o Regime jurídico do Alojamento

Local, e os membros da Coligação Novo Rumo gostariam de colocar uma questão,

ao Sr. Presidente ou à Sr~ Vereadora Fátima Antunes, se realmente a câmara

municipal tem a plataforma eletrónica preparada para receber os pedidos de

alojamento local, se tem tido algum controlo ou estado atenta a estas situações,
pois as pessoas pensavam que arrendar uma casa por um mês seria um contrato

de arrendamento, e agora poderá não o ser, bem como se, de facto, tem havido

alguma adesão dos munícipes a este regime, que obviamente trará também

receitas para a câmara municipal.
O Sr. Presidente interveio, dizendo que se vai averiguar, porque confessa que não

tem essa informação.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

SEMÁFORO NA ALAMEDA CAPITÃES DE ABRIL - BÓM RETIRO - VILA FRANCA DE

XIRA

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus, referindo que há uns tempos

falou que existia um problema na avenida General Humberto Delgado, no Bom

Retiro, sobre o semáforo que está mesmo na esquina, na rua em que se vira para a

escola Vasco Moniz, e na passadeira para a escola Reynaldo dos Santos. O Sr.

Presidente disse que ia analisar a situação, e não sabe se entretanto já analisou.---
O certo é que, obviamente, não será perto, mas também não é longe, o semáforo

da alameda Capitães de Abril para a avenida General Humberto Delgado durante

pelo menos esta semana, se bem se lembra, e quem tem filhos a colocar nessas

escolas percebe, está desligado, e ainda antes de ontem estava.

O Sr. Presidente sabe que se tem ali um cruzamento em que se cruzam 4 vias, e

não sabe descrever, mas os veículos estavam todos a decidir qual é que passava

primeiro, estavam todos “ao molho” no meio da estrada, e àquela hora ninguém

quer estar a perder tempo com estas situações. O que é facto é que o semáforo

está sempre amarelo, a piscar, e não sabem o que se passa, porque pelo menos há

uma semana está nessa situação.

O Sr. Presidente interveio, dizendo que o semáforo devia ser relocalizado, e foi uma

matéria que antes deste interregno a Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus já
tinha colocado, considerando-se que, de facto, é um problema que deve ser

tratado.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PALÁCIO DO SOBRALINHO - INESTÉTICA - RELATÓRIOS

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, cumprimentando os presentes, começando por

retomar um tema que foi levantado pelos membros da Coligação Novo Rumo e

pelo próprio, em particular, na última reunião de câmara no Sobralinho. Nessa

reunião teve oportunidade de falar de vários temas do Sobralinho, entre eles da

necessidade de existir uma estratégia para o Palácio do Sobralinho. Além de ter
feito essa afirmação, perguntou também algo, e portanto deve ter cometido um

pecado, e eventualmente um ato de ignorância, porque perguntou à câmara

municipal, no uso das suas competências enquanto vereador, de quem também

votou o orçamento municipal e, consequentemente, viabiliza um conjunto de

atividades no concelho, incluindo as culturais, qual era a estratégica objetiva para

o Palácio do Sobralinho, em que medida é que a companhia teatral presente no

Palácio do Sobralinho o dinamizava, e se tinha o relatório que pudesse entregar.----

Nos dias a seguir foi um “chorrilho” de afirmações,~ escritas, porque houve gente

com responsabilidade que o fez, e não estão a falar de cidadãos ou pessoas que

vivem no concelho, que às vezes não sabem propriamente como é que as coisas

funcionam e legitimamente dizem, “olha, os tipos não sabem, ou não querem

saber”. Não é isso, estão a falar de pessoas ou entidades que recebem há muitos

anos subsídios da câmara municipal, e que sabem que os subsídios têm que vir a

reunião de câmara, com os respetivos relatórios, para os vereadores saberem se

estão a ser bem ou mal atribuídos. Aquilo foi de facto um espetáculo, de um

conjunto de afirmações no “Facebook” e por aí, mas isso “dá ao lado”, porque às
vezes as pessoas não medem bem as palavras, e “dá de borla” as coisas que

escrevem.

Entretanto passaram 15 dias, e receberam, nessas mesmas páginas do
“Facebook”, afirmações de que os relatórios foram todos entregues à câmara

municipal a tempo e horas, “bem feitinhos” e com profissionalismo.

Assim, pergunta à câmara municipal onde estão esses relatórios, porque

entretanto passaram 15 dias e, formalmente, o Departamento de Educação e

Cultura, na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, não fez chegar esses

relatórios aos ignorantes da Coligação Novo Rumo, onde se incluiu, e onde
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eventualmente é o principal ignorante, que não conhece esta atividade fantástica e

extraordinária que é praticada no concelho.
Portanto, como tem noção perfeita e clara das sua~ obrigações, solicita à câmara
municipal que lhe faça chegar, ainda agora, de manhã, os relatórios do respetivo
grupo, que este entregou na câmara municipal, de acordo com as regras que são

estabelecidas para essa entrega. Já agora, os respetivos comprovativos de que

entregouatempoehoras.

É só isso, para verem, porque, como é ignorante, gostava de ver. Também é

crente, e neste caso é crente mas gostava de ver escrito, para ver se é mesmo

assim, e como não assina o Público, pois é a câmara municipal que assina, que lho

disponibiliza para o ler, e eventualmente estas coisas são o que são.
Portanto, gostaria de ver, porque se entronca com uma questão de uma proposta

que os membros da Coligação Novo Rumo irão apresentar.

O Sr. Presidente interveio, referindo que sobre o Inestética falar-se-á, mas não

agora, porque demora algum tempo, e não é porque não queira falar sobre a

matéria, o executivo tem muito interesse em falar, e vai ser dado o relatório ao Sr.

Vereador

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que nunca, em nenhum caso, falou no

Inestética.
Respondeu o Sr. Presidente que o Sr. Vereador falou, na anterior reunião, dizendo

quais são as atividades que o Inestética desenvolve.

Interveio novamente o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que isso foi há 15 dias, agora

pediu só se era possível fazer chegar o relatório.

Prosseguiu o Sr. Presidente, mencionando que se está a tratar disso, e depois,

como este processo vai ser agendado, haverá muito gosto em falar. Sobre esta

matéria, o que pode dizer é que aquilo que se faz é tentar, e não é pouco, dentro

do quadro de apoio financeiro e logístico que se dá a todos os agentes

associativos, nomeadamente na área cultural e aqui no teatro, que haja uma

determinada equidade, e está-se sempre disponível, apesar de tudo, para analisar.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que os membros da Coligação

Novo Rumo querem discutir no geral, não querem discutir nenhuma questão em

particular, sendo que o particular adapta-se à regra geral.

aoci 29 2/3



____ FI. Livro _____________

FrAt~ C4~
Reunião de 2015/03/12

Município Proc2____________________
de

Vila Franca de Xira \ Deliberação n~ _____________

Câmara Municipal

O Sr. Presidente retomou a palavra, afirmando que com certeza é assim que tem
queser.

Quanto a essas questões do “Facebook”, felizmente não é frequentador, pelo que
nem nunca fica alegre nem triste.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, no final da reunião, dizendo que se tinha

comprometido, na reunião do Sobralinho, de entregar um relatório com as

atividades do palácio. Pediu, depois da reunião havida com o Sr. Vereador Aurélio

Marques e o Sr. Vereador Rui Rei, que se acrescentassem mais uns dados

relativamente à atividade desenvolvida fora dali, mas também pelo Inestética, e
tem hoje os relatórios que se comprometeu a entregar, de acordo com o

documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

POLÍTICA CULTURAL NO CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA E APOIOS ÀS

ENTIDADES

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que os membros da Coligação Novo

Rumo vão solicitar a inclusão, na próxima reunião de câmara, de um ponto,

concretamente o pedido de inclusão na ordem de trabalhos da próxima reunião de
câmara de um ponto para discutir, de uma vez por todas, a política cultural no

concelho de Vila Franca de Xira e os respetivos apoios às entidades.

Portanto, pensam que a cultura é de todos, não é de ninguém em particular, é de

todos para todos, e a cultura é a identidade que se tem, não é um custo, é um

investimento, sendo este um lugar-comum, o que toda a gente diz.

Querem discutir esta política cultural, esta polftica de apoios, porque também

contribuem para ela, e querem que seja verdadeiramente transparente,

verdadeiramente correta para todos e que todos se sintam representados.
Portanto, entregarão uma proposta para que sej~ discutida, até porque nada

melhor do que se estar em março, mês do teatro, e do sável, pois pode-se ver

teatro a comer sável, com certeza, e a ver, pela janela do Palácio do Sobralinho, o

Tejo, que é um magnífico enquadramento teatr?I. Querem verdadeiramente

discuti-la, dessa parte não abdicam nem um milímetro.

Antigamente existiam as pessoas de sangue azul, que achavam que tinham mais

direitos que os outros, porque tinham nascido num determinado berço e tinham

eventualmente mais direitos, tinham que receber mais tudo, e hoje em dia, pelos
vistos, há um conjunto de pessoas que, porque leram mais 2 ou 3 “Shakespeare”

ou eventualmente mais 3 ou 4 “Alves Redol”, acham que ninguém tem a

oportunidade de questionar o que quer que seja. Contudo, para o seu lado vieram

bater no número da porta errada, porque disseram exatamente aquilo que não

deveriam ter dito, já que têm a obrigação de questionar, perguntar e fiscalizar. É
isso que querem, nada tem a ver com a qualidade que muitos dos grupos do

concelho colocam no exercício da sua atividade, e não é isso que está em causa.
Genericamente, as instituições do concelho são extraordinárias, os dirigentes são

fantásticos, e as pessoas que com elas colaboram são de uma entrega

fundamental.
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Portanto, é isto que os membros da Coligação do Novo Rumo gostariam de colocar,

e deve-se acreditar que o próprio teve que se conter muíto durante estes dias, e

hoje teve que dizer estas coisas.

O Sr. Presidente interveio, referindo que então os Srs. Vereadores vão apresentar o

ponto.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

COBRANÇA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO ATENEU ARTÍSTICO

VILAFRANQUEN5E-VILAFRANCADExIRA
Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, perguntando ao Sr. Presidente, para procurar

andar com mais rapidez, se sabe que esta semana o próprio foi a uma reunião, a

pedido do Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira, na sequência de uma decisão

estratégica e importante, mais uma vez para todos, e ao serviço de todos, que é a

cultura e a tauromaquia, e aquilo que é verdadeiramente também uma parte da

identidade do concelho, que é a tauromaquia.
Chegou a Vila Franca de Xira, temporariamente no seu carro, e chegou a um

parque de estacionamento, que estava vazio, e o que disse foi: “Bem, a junta de

freguesia entretanto mudou, era governada pelo Partido Socialista, hoje é pelo

Partido Comunista, e como o Partido Comunista sempre foi contra a tarifação de

tudo o que era estacionamentos e está contra a que se coloquem parquímetros em

todo lado, inclusivamente esteve contra que o parque de estacionamento ao pé do

Ateneu Artístico Vilafranquense fosse tarifado, o parque agora deve ser de borla.

Agora devo estacionar, e está de borla, e como são pessoas simpáticas, até

colocaram aqui um senhor, que é para nos ajudar a estacionar, e quando eu sair do

carro ele diz, bom dia, muito obrigado, volte sempre, estou aqui a cumprir um

serviço público, mas é só para ajudar a estacionar o carro, não vou cobrar nada”.---

Não foi assim, quando saiu do carro dirigiu-se ao senhor, e este, e bem, passou-lhe

um bilhete com a hora. Chegou eram 09h45, não sabe a que horas saiu, não está

lá escrito, e não se recorda, mas pagou 1,10€. O seu camarada, Sr. Vereador

Aurélio Marques, estava consigo, viu-o pagar, pelo que pagou e tem o papel.

Aquilo que quer dizer é que não é que ache mal, a questão não é pagar o parque

de estacionamento, porque é um ato importante de racionalização, a questão está

no “bem prega Frei Tomás”. O Partido Comunista vem variadíssimas vezes a

reunião dizer “oh pá, isto tem que ser tudo de borla, não se cobra nada, em

Alverca vamos fazer 3 parques de estacionamento, em Vila Franca de Xira, tarifar

não pode ser, antigamente estava tudo errado”, mas agora chegou lá, governa 4
juntas do concelho, já não é oposição, é poder, governa 4 juntas do concelho e

continua a cobrar isto à “malta”. “Então os senhores continuam a governar e ainda
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nãobaixaram?”

Prosseguiu, referindo ao Sr. Presidente que esteve muito caladinho este tempo

todo, não interrompeu ninguém, e agora não o deixam falar.

O Sr. Presidente interveio, pedindo aos Srs. Vereadores da CDU que se contenham

e deixem o Sr. Vereador Rui Rei terminar.

Interveio de novo o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo ao Sr. Presidente que hoje é dia

12 de março, ontem foi 11 de março, foi o Dia da Liberdade, estes senhores não o

deixam falar, e se calhar ainda tem que fazer qualquer coisa do PREC - Processo

Revolucionário em Curso. Ainda tem que nacionalizar alguma coisa, chegar à junta

de freguesia e dizer “olhem, os senhores não ganharam eleições, isto agora é

meu”.

O Sr. Presidente interveio, mencionando que com tudo isto o tempo rola, e o Sr.

Vereador Rui Rei estava a finalizar a sua intervenção.

O Sr. Vereador Rui Rei continuou, referindo que é a, arrogância cultural, enquanto

está a falar, está a trabalhar, e os outros, quando estão, estão a brincar. Isto custa,
mas é verdade, sendo que quando se afirma um conjunto de coisas, e quando se

chega aos sítios e se tem a oportunidade de governar, deve-se fazer.
Desta forma, lança um desafio ao Partido Comunista. Primeiro, acabar com o

cobrar dos seus parques de estacionamento da junta de freguesia. Segundo, baixar

as taxas e tarifas da junta de freguesia em pelo menos 30 ou 40%, porque dinheiro

não é problema. Em terceiro, até porque o próprio introduziu a questão para

chegar ao outro lado, os membros da Coligação Novo Rumo pedem o agendamento

dos parques infantis no concelho.

O Sr. Presidente interveio, referindo que é uma matéria que só diz respeito à junta
de freguesia, é uma estratégia da junta de freguesia, e não se tem nada que

opinar.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que se fez a descentralização de

competências, pelo que se tem que opinar e atuar.

O Sr. Presidente retomou a palavra, mencionando que está a falar dos parques de

estacionamento, e é uma matéria que a própria junta de freguesia decidirá como

entende. Não há nenhum bloco seja do que for, e o Partido Socialista fará bloco ou

parceria com todas as forças políticas que conduzam a soluções adequadas para a
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melhoria das condições de vida das pessoas. É isso que move os seus membros,
não têm blocos especiais, nem com uns, nem com outros.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DLA,

SITUAÇÃO DOS PARQUES INFANTIS DO CONCELHO - AGENDAMENTO E RETIRADA

DOPONTO

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que os membros da Coligação Novo
Rumo pediram o agendamento dos parques infantis no concelho, esteve agendado,

e foi retirado, e não quer acreditar que o bloco central do Partido Comunista e do

Partido Socialista, aqui no concelho, esteja com problemas, porque efetivamente

quem começou a política de cortes no concelho foi o Partido Comunista, assim que

chega às juntas de freguesia encerra os parques infantis às crianças.

Esta é que é a verdade, não se preocupou em dizer, “vamos lá resolver isto,

porque há parques infantís que não estão em condições”, chegou e fechou os

parques infantis, não deu oportunidade às crianças de poderem ter espaços onde

pudessem brincar. Esta é a questão, que é clara, e deve haver para aí mais

“Vítores Gaspares” nas outras 4 juntas de freguesia. Deve haver vários “Vítores

Gaspares”, e a verdade é que, quando se está na oposição às vezes dizem-se umas
coisas, e quando se chega ao poder é difícil, porque o vil metal manda e os

senhores não têm onde o ir buscar, esse é que é o problema.

O Sr. Presidente interveio, mencionando que não foi agendado porque a Coligação

Novo Rumo incluiu o pedido de outros dados, que se estão a compilar, no que diz

respeito aos próprios parques infantis geridos pela câmara municipal. Portanto,

julga que na próxima reunião de câmara já haverá condições de o fazer. É só por

essemotivo,nãoéporoutro.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

CAMPO DO HORTINHA - ALHANDRA

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que os membros da Coligação Novo

Rumo receberam um “e-mail” de um munícipe de Alhandra, a p~opósito de um

“infoe-mail” que enviaram sobre o juventude da Castanheira, que diz o seguinte:
“Tudo muito bem, tudo muito bonito, e o Campo do Hortinha, na~ condições em

que está, não merece a vossa atenção? Não há cão nem gato aí n~o concelho que

não tenha um campo em condições para praticar futebol, só o Alhandra Sporting

Club é que continua a usar o velho Campo do Hortinha. O his~torial do clube

merecia mais atenção da vossa parte. Quando, nos anos 60, eu tive a honra de

representar esse clube, que nessa altura era o mais representativo~do concelho, já
o Campo do Hortinha não tinha grandes condições. Vá lá, com boa vontade tudo se

consegue, as gentes de Alhandra merecem que os seus jovens possam praticar

futebol num campo igual aos outros da região. Sem outro assunto”.’

Portanto, o que diz ao Sr. Presidente é que se veja se se resolve isto, mas não

precisa de ser com nenhum compromisso que não seja um compro~nisso de todos.

Pode ser de todos, pois estão disponíveis para o fazer.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

CAFETARIA DA PRAIA DOS PESCADORES - PÓVOA DE SANTA IRIA
Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, relembrando que a Sr~ Vereadora Fátima Antunes

ficou de informar algo sobre a cedência da cafetaria da Praia dos Pescadores, na

Póvoa de Santa Iria, e que até hoje os membros da Coligação Novo Rumo não

receberam nada sobre esta matéria.

O Sr. Presidente interveio, referindo que depois se responderá.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PONTO DE SITUAÇÂO SOBRE O BAIRRO DE POVOS - VILA FRANCA DE XIRA

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que é preciso olhar para o Bairro de

Povos, que, além de pertencer ao concelho, pertence à cidade de Vila Franca de

Xira. Portanto, não é aceitável que continue a ter uma parte dos seus acessos em

terra batida, que continue a ter zonas públicas por arranjar, que continue a ter

ausência de passeios e a ter problemas sérios de estacionamento.

Não é aceitável que a polícia não faça a sua passagem naquele bairro e a

fiscalização, como faz noutras zonas do concelho, e não é aceitável que não exista

sistema de regra, de limpeza e jardins em condições. Não é aceitável.

Portanto, solicita à câmara municipal que possa fazer chegar aos membros da

Coligação Novo Rumo um ponto de situação sobre este bairro, e a sua intenção de

resolver algum dos problemas que afetam estes moradores, que também são

moradores do concelho e da cidade.

O Sr. Presidente interveio, mencionando que está de acordo, de facto tem que se

ter um outro olhar para aquele território.

Aquilo que quer dizer é que se tiveram territórios igualmente difíceis no passado, e

identifica dois, o bairro da Icesa e o de Arcena, que se conseguiram tornar bons

bairros, com qualidade de vida para quem lá vive, e tem que se fazer o mesmo

para Povos. Agora, não se faz com medidas aleatórias, faz-se com um plano, como

foi feito nos outros dois casos, e por isso vai-se então trabalhar num plano, que

tem de ser feito por quem sabe. Pode ser feito internamente, mas tem que ser bem
trabalhado.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RESPOSTAS ÀS QUESTÕES COLOCADAS NO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Interveio o Sr. Presidente, referindo que escreveú 5 folhas sobre as questões

colocadas e, como tal, é provável que não se consiga responder a tudo, na medida

em que o período antes da ordem do dia, conforme o sino o está a recordar, já
terminou.

De qualquer forma, vai, em algum tempo extra, tentar falar sobre algumas

matérias, e necessariamente que ficam prejudicadas as respostas, porque vão ser

muito rápidas, o que não quer dizer que, se se for ágil na discussão da ordem do

dia, o que diz quase em todas as reuniões, naturalmente que há condições de

melhorar a resposta.

De qualquer modo, o Sr. Vereador Aurélio Marques fez-lhe um sinal para intervir, e

pensa que deverá ser uma coisa muito ligeira.
Respondeu o Sr. Vereador Aurélio Marques que vai aguardar pelas respostas do Sr.

Presidente.

aod 36



FI. Livro _____________

~;o~~:15/03/12
Município / LV~.1 (~ ~ Proc2_____________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2 ____________

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

QUESTÕES RELATIVAS À ORDEM DO DIA

O Sr. Presidente interveio, informando quais são os pontos que tanto uma bancada

como outra querem intervir.
Assim, há pedidos de intervenção nos pontos 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,

19, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 43, 45, 47, 48, 51 e o 52, e se calhar

era mais fácil dizer aqueles em que não queriam intervir.

Portanto, quer dizer que todos os outros pontos que não enumerou estão

aprovados por unanimidade.

aod 37



FI. Livro _____________

ftAta ~)4
Reunião de 2015/03/12

Município ProcQ ___________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2 111
Câmara Municipal

Assunto: ATAS N~S 1/2015, DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 2015/01/14, 2/2015, DA

REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA E PRIVADA DE 2015/01/26, E 3/2015, DA

REUNIÃO DE CÂMARA DE 2015/01/28

Presente para aprovação a ata da reunião de câmara de 2015/01/14, a ata da

reunião de câmara extraordinária e privada de 2015/01/26, e a ata da reunião de

câmara de 2015/01/28, com dispensa da sua leitura, por terem sido previamente

distribuídas a todos os membros.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo que é só para dizer que se
abstém na ata n9 1, de 2015/01/14, porque não esteve presente.

Deliberado, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Aurélio Marques,
aprovar a ata n9 1/2015, da reunião de câmara de 2015/01/14.

Deliberado, por unanimidade, aprovar as atas n2s 2/2015, da reunião de câmara

extraordinária e privada de 2015/01/26, e 3/2015, da reunião de câmara de

2015/01/28.

01 atas 1 2 3




























































































































































































































