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MUNICÍPIO DE VILA FR.f NCA DE XIRA

CÂMARA MUNICIPAL

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E PÚBLICA DE 2017/12/11

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas 09h30, 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:

• Regina Célia Gonçalves Agostinho Janeiro;

• José António da Silva de Oliveira;

• Nuno Miguel Marques Libório;

• Helena Margarida Mendes Pereira de Jesus;

• Maria Manuela Pacheco Ralha;

• Mário Manuel Calado dos Santos;

• António José Sequeira Félix;

• Maria de Fátima Pires Antunes;

• Vítor Manuel da Silva Cartaxo;

• Carlos Miguel Vilar Patrão.

Esteve ausente a Sr Vereadora Cláudia Sofia Oliveira Martins, tendo sido substituída
pelo Sr. Vftor Manuel da Silva Cartaxo.

A reunião foi secretariada por Fernando Paulo Serra Sarreiros, Diretor do
Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e jurídica, assessorado por Isabel
Maria Galão Moreira, Coordenadora Técnica.

Declarada aberta a reunião, foram tomadas as seguintes deliberações sobre o
expediente apresentado:
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Assunto: PRESENÇAS DO PESSOAL DIRIGENTE E TÉCNICOS

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

Chefedo Gabinete

Dr. Renato Gonçalves

.Adjuntos

Dr Filomena Serrazina

Jorge Zacarias

GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO

.Adjuntos

Dr. Alexandre Sargento —

DrAndreiaRevez

Secretário

Osvaldo Pires

Assessoria

Dr. Luís Carvalho

JoséAntónioSHva

Dr Mafalda Ramos — —

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

• Coordenadora da Divisão, em regime de substituição

DrSusanaSantos

GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE E ATIVIDADES ECONÓMICAS
• Coordenadora

Dr Isabel Araújo

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. FINANCEIRA E IURÍDICA
Divisão de Recursos Humanos

Chefe da Divisão

Dr.PauloAlenquer

Divisão de Planeamento Financeiro e Controlo Interno —

.Chefeda Divisão

Dr Nélida Soares

DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO

URBANA

técnicos 113
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• Diretora, em regime de substituição

Arqt Teresa Laranjeira

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS
• Diretora, em regime de substituição

Eng Sofia Galhofas

Divisão de lnfraestruturas Tecnológicas

•Chefeda Divisão

Eng2ClementeRocha

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

• Diretora

Dr Maria de Fátima Roque

Divisão de Educação

.Chefeda Divisão

Dr. Pedro Montes

Divisão de Cultura, Turismo, Património e Museus

• Chefe da Divisão

Dr Maria João Carraça

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, DESPORTO, EQUIPAMENTOS E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público

.ChefedaDivisão

Arqt Catarina Conde

Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e luventude

• Coordenadora

Dr Anabela Pereira

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

Divisão Administrativa e Financeira

•ChefedaDivisão
—

Dr Teresa Botelho

Técnicas Superiores

DrTâniaJesus

Dr Ana Mendes
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Divisão de Águas, Saneamento e Equipamento

• Chefe da Divisão, em regime de substituição

Eng° António Novais —

DivisàoComercial

•Chefeda Divisão

DrVanessaCirHo
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Assunto: PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS — —

Presente a proposta do Sr. Presidente, datada de 2017/11/29, documento que se
anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para aprovação da
taxa de 5% para a participação variável no IRS, com esteio e fundamento no
disposto na alínea c), do n2 1, do artigo 25, e no n2 1, do artigo 26, ambos da Lei
n2 73/2013, de 3 de setembro, e posterior remessa à assembleia municipal para
aprovação nos termos da lei.

Interveio o Sr. Presidente, cumprimentando todos os presentes e dando início à
reunião de câmara, referindo que, sendo uma reunião extraordinária, passará de
imediato à ordem do dia, pondo à consideração da câmara municipal este ponto e
dando a palavra ao Sr. Vereador Nuno Libório. —

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, cumprimentando todos os presentes e
dizendo que se está, de forma extraordinária e pública, a deliberar sobre matérias
de relevante interesse para o futuro próximo do município, designadamente os
compromissos de natureza política ou financeira, de acordo com opções a tomar. --

Relativamente à participação variável no IRS, a CDU, como sempre, defende que a
estabilidade financeira da autarquia não pode ser colocada em causa. Com o que
se sabe, infelizmente, no Orçamento do Estado para 2018 voltará a não ser
cumprida a Lei das Finanças Locais, cujo impacto limita a capacidade de atuação
do poder local, ao qual se junta a obrigatoriedade de participação financeira no
PAEL - Programa de Apoio à Economia Local. A CDU defende e propõe um
orçamento com opções claras e orientadas para a melhoria do serviço público, e
para a satisfação das efetivas necessidades do concelho. Nesse sentido, do ponto
de vista financeiro, julgam os seus membros ser necessário o município dispor dos
meios e recursos adequados para o exercício cabal das atribuições e competências
conferidas. Com efeito, defendem que se aprove a percentagem de 5% para a
participação variável no IRS, para reforço da sustentabilidade das contas públicas
municipais.

—--—

Interveio o Sr. Presidente, referindo que sobre esta matéria comunga daquilo que o
Sr. Vereador Nuno Libério acabou de referir, na medida em que só uma vez é que a
Lei das Finanças Locais foi assumida na sua plenitude, num governo já de há
muitos anos, não vai dizer qual, porque senão dizem que está a jogar em causa

01 RS 112
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própria. Não é isso, é uma questão geral, que inclusivamente no congresso do

último sábado, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, muito foi falada.

O Sr. Primeiro-Ministro referiu nesse congresso, justamente, que nesta legislatura é
bem possível que o cumprimento da Lei das Finanças Locais possa vir a acontecer.

Não o disse taxativamente, disse que se iria trabalhar nesse sentido, e já com
alguns reflexos no próximo ano.

É bom que assim seja, na medida em que esse cumprimento vem melhorar as
condições financeiras e, sobretudo, através disso, que os autarcas possam
desenvolver aquilo que pretendem para bem das suas populações. Portanto, o que
diz ao Sr. Vereador é que está muito de acordo com aquilo que o mesmo acabou
de referir.

Assim sendo, não havendo mais pedidos de intervenção, passou à consideração da
câmara municipal o ponto, perguntando quem vota contra e quem se abstém,
concluindo que é aprovado por unanimidade.

Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente. -

01 1R5 2/2
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Assunto: LANÇAMENTO DE DERRAMA RELATIVA AO IRC

Presente a proposta do Sr. Presidente, datada de 2017/11/29, documento que se
anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para aprovação do
lançamento de uma Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento

de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), relativamente aos
sujeitos passivos com um volume de negócios superior a 150 000,00€. da isenção
desta taxa aos sujeitos passivos com um volume de negócios igual ou inferior a
150 000,00€, e aos sujeitos passivos com um volume de negócios superior a
150 000,00€ e igual ou inferior a 300 000,00€, já existentes e instalados ou que se
instalem no concelho, por criação ou transferência da respetiva sede social, desde
que, em 2016 e 2017, criem e mantenham postos de trabalho, no caso das
microempresas, 1 posto, no caso das pequenas empresas, 3 postos, no caso das
médias empresas, 6 postos, bem como posterior remessa à assembleia municipal

para aprovação nos termos da lei.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que se trata de um instrumento

viável, na opinião da CDU, instrumento de política para a captação de mais-valias
empresariais e económicas, e de sustentabilidade económica, na certeza, porém,

que a emancipação, o desenvolvimento e a melhoria do ambiente económico no
concelho de Vila Franca de Xira depende de uma política diferente do ponto de
vista governativo. Ainda assim, é conferido ao poder local, no caso à Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira, a aplicação de uma figura que pode estimular a
criação de mais condições para afixação de novas iniciativas empresariais, ao
mesmo tempo da atração de novas, que se entendam como estruturantes, viveis

e consequentes do ponto de vista do trabalho com direitos e com qualidade.

Portanto, como disse, sendo um instrumento viável para a implementação de uma
política de desenvolvimento económico, a CDU atribui ao lançamento da Derrama,
relativamente ao IRC, uma grande importância política. Em primeiro lugar, porque
defende uma política fiscal justa e proporcional à dimensão da riqueza e dos lucros
obtidos, bem como a devida atenção a todas as iniciativas, económico-
empresariais, que invistam na sua capacidade, mas também na criação de

emprego com qualidade e com direitos.

Depois, porque, na opinião da CDU, todas e quaisquer medidas, desde que

02 Derrama 1f3
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transparentes e legais, que avancem para a consolidação do atual tecido produtivo
e para a atração de novos investimentos, foram, são e serão sempre bem-vindas
por parte desta força política. Esta tem sido a linha de atuação da CDU em matéria
do lançamento da Derrama, constatando que, não obstante alguma recuperação,
são precisos novos passos e medidas, muitos dos quais de competência do
Governo, conducentes à valorização do ambiente económico e à criação de valor
no trabalho, além do combate à precariedade e valorização da massa salarial.
No que às competências da câmara municipal diz respeito, os membros da CDU
consideram correto o lançamento da Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável,
sujeito e não isento de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas - IRC,
para um volume de negócios superior a 150 000,00€. Ao mesmo tempo, tendo em
conta a importância e fragilidade das micro, pequenas e médias empresas, acham
justa a isenção do pagamento da Derrama para os sujeitos passivos com volume
igual ou inferior a 150 000,00€.

—-

Por outro lado ainda, merece a concordância dos mesmos o isentar do pagamento
de Derrama para os sujeitos passivos com volume superior a 150 000,00€ e igual
ou inferior a 300 000,00€, já existentes e instalados, ou que se queiram vir a
instalar, por via da sua sede social, no concelho, desde que criem e mantenham
postos de trabalhos, nos termos em que exatamente a proposta alude.
Concluiu, dizendo que embora de acordo com esta última medida, será necessário
perceber o seu alcance prático, designadamente da criação efetiva de postos de
trabalho, com qualidade e direitos assegurados. Nesse sentido, numa breve
avaliação, gostariam de perguntar se o executivo dispõe de informação
relativamente ao processo de instalação desta medida e dos seus efeitos práticos,
no que à criação de emprego diz respeito, desde o preciso momento em que a
mesma se encontra em vigência política.

O Sr. Presidente interveio, referindo que, não havendo mais nenhuma intervenção
sobre a matéria, ao Sr. Vereador Nuno Libório quer dizer que, efetivamente, no que
diz respeito às micro e pequenas empresas, esta medida tem surtido bastante

efeito. Aliás, todos sabem que a economia do país assenta, em mais de 90%, nas
micro, pequenas e médias empresas.

As grandes empresas são muito importantes, mas ainda têm uma expressão muito

02 Derrama 2/3
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diminuta na economia. Têm-se grandes empresas no concelho, continuam, já
houve mais, e aliás já houve outras, vieram outras empresas, de outro tipo de
atividades, e lembra-se bem o que era o concelho há umas décadas atrás, com
outras atividades que hoje têm uma menor expressão.

Contudo, esta proposta, e as anteriores, vêm também no mesmo sentido, têm
vindo a ser muito usadas relativamente às micro e pequenas empresas, que são
aquelas que, efetivamente, devem ser muito ajudadas. Quanto à dimensão, em
termos de números, não consegue dizer, sabe que têm uma expressão grande.
Quanto a empresas de maior dimensão, grandes empresas, efetivamente, no
mandato anterior vieram para o concelho, e neste mandato há expectativas de
virem outras, nomeadamente uma que se instalou em Alverca, a Alliance
Healthcare, que há bem pouco tempo foi reconhecida como uma empresa bastante
importante, pelo prémio que recebeu, o que também orgulha bastante a câmara
municipal, e revela que o concelho é muito procurado.

Com frequência, no Departamento de Gestão Urbanística, Planeamento e
Requalificaçâo Urbana, há pedidos de instalação de empresas, procura de terrenos,
o Gabinete de Apoio ao Investidor faz aquilo que tem que fazer, que é criar as
pontes entre os serviços e os empresários, para encontrar as soluções adequadas
paraficaremnoconcelho.

Para o ano de 2018 há expectativas muito promissoras, e ao Sr. Vereador Nuno
Libório o que poderá é fazer-lhe chegar esses números, que naturalmente não os
tem de memória.

É com apoios deste tipo, e outros, e o município, naturalmente, tem que ser amigo
das empresas em termos fiscais, que se conseguirão atrair mais empresas,
melhores empresas e criação de postos de trabalho. Só assim é que se conseguirá
ser competitivo, e ver-se-á. Está-se expectante, agora, não há dúvida nenhuma
que do ponto de vista do executivo municipal a decisão que se vai tomar é muito
importante e vem na continuidade do que já se fez no mandato anterior.
Prosseguiu, pondo à consideração da câmara municipal a votação do ponto,
perguntando quem vota contra e quem se abstém, concluindo que é aprovado por
unanimidade.

Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente.

02 Derrama 3/3
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Assunto: IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - DEFINIÇÃO DE TAXAS

RESPEITANTES AO ANO DE 2017, A LIQUIDAR E COBRAR EM 2018

Presente a proposta do Sr. Presidente, datada de 2017/11/29, documento que se

anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para aprovação da

fixação em 0,3% da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para os prédios

urbanos, respeitante a 2017, a liquidar e cobrar em 2018, com esteio e

fundamento no disposto na alínea c), do n2 1, do artigo 112, do Código do IMI,

bem como da redução, em 20,00€, do valor da taxa do IMI aplicável a sujeitos

passivos com 1 dependente a cargo, em 40,00€, para sujeitos passivos com 2

dependentes a cargo, e em 70,00€, para sujeitos passivos com 3 ou mais

dependentes a cargo, aplicando a respetiva dedução fixa, assim como posterior

remessa à assembleia municipal para aprovação nos termos da lei.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libério, dizendo que sobre esta matéria a CDU

mantém o entendimento que o não cumprimento, aliás, como já foi hoje discutido,

da Lei das Finanças Locais, condiciona fortemente a autonomia, mas também o

cumprimento de competências e tarefas que estão sob competência direta do

poder local, de acordo com legislação aplicável.

O Sr. Presidente falou há instantes sobre os temas principais que foram discutidos

no congresso dos municípios, e da parte da CDU, como o Sr. Presidente sabe,

também acompanhou, teve uma intervenção direta, inclusivamente no conteúdo e

nalguma parte das suas conclusões e, acima de tudo, a preocupação da CDU,

enquanto força política, através dos seus eleitos autárquicos, é que nenhuma

matéria de descentralização aconteça sem a devida verificação se o poder local

dispõe de meios efetivos para o cumprimento dessas mesmas competências, que

estão para além das financeiras, como todos sabem.

Hoje, infelizmente, ainda se confrontam com um conjunto muito significativo de

condicionamentos à própria autonomia administrativa do poder local, que limita o

dia a dia constante da gestão política autárquica. Sobre esta matéria, é sabido que

o regime financeiro das autarquias locais tem levado ao aumento do grau de

dependência dos meios próprios, ou seja, receita própria, para obtenção de

recursos, também próprios, o que nem sempre se torna numa opção política fácil,

diria mesmo que se trata, efetivamente, de uma opção política complexa.
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Tendo em conta o Volume, e em concreto a carga de impostos onerada ainda aos

cidadãos e às famílias, não obstante o reconhecimento da recuperação de

rendimentos, que têm Vindo a constatar dentro da presente legislatura, onde a

marca do PCP tem tido uma importante tarefa, consideram que é justo, é correto, a

permanência da taxa de 0,3%, da taxa mínima de Imposto Municipal Sobre Imóveis

para os prédios urbanos.

Quanto à questão do IMI Familiar, acham que se trata de uma medida que não

resolve, efetivamente, os problemas das famílias, para além do seu caráter, que

desresponsabiliza a administração central, as suas correspondentes competências

legais, em matérias tão relevantes como o apoio à natalidade, à educação, à

segurança social, ao fim e ao cabo, às funções sociais do Estado, que são de

competência da administração central. Para além disso, foi decidida pelo anterior

governo, mas à custa do sacrifício das contas dos municípios, sem o devido

enquadramento, ou mesmo apoio orçamental.

Em todo o caso, gostariam de colocar ao Sr. Presidente e aos Srs. Vereadores, e às

correspondentes forças polftico-partidárias, a seguinte proposta de deliberação, à

qual se deveria acrescentar a seguinte medida, para além das já presentes, e

passa a ler: “A isenção do Imposto Municipal Sobre Imóveis para as coletividades

de cultura, recreio, desporto, sociais e similares, relativamente aos prédios

destinados à prossecução da sua atividade, mediante confirmação do município, ao

abrigo do n9 2, do artigo 12, da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n9

2/2007, de 15 de janeiro, na sua atual redação.”

Na prática, o que estão a propor é que todas as instituições sociais, culturais,

desportivas, que não tenham ainda o estatuto de utilidade pública, disponham de

isenção no pagamento do Imposto Municipal Sobre Imóveis, mediante, obviamente,

este esteio legal, assim como mediante a confirmação do município de Vila Franca

de Xira.
—

Se esta proposta não for considerada, na opinião da CDU não há condições para

votar a favor da presente proposta, apresentada pelo Partido Socialista e pelo PSD.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que sobre esta matéria diria ao Sr. Vereador

Nuno Libório que há de haver um momento, não sabe quando, que ou a Lei das

Finanças Locais é cumprida, como há pouco já se referiu, e espera que sim, ou há

03 IMI 2/11
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situações de dificuldade financeira que se vão colocar. Essas dificuldades

financeiras, infelizmente, já abrangem muitos municípios deste país, que têm

encontrado maneiras de tentar resolver esses problemas financeiros, e conhecem-

se alguns casos, que não vale a pena referir.

Assim, efetivamente, quando se aposta e aprova uma taxa de IMI que é a mais

baixa que a lei permite, obviamente que se sabe que é uma dificuldade que existe,

e poucos são, neste país, os municípios que têm esta taxa, com este valor, e

compreende-se porquê. Este imposto é bastante importante para as finanças dos

diversos municípios, e por isto há de haver um momento em que se tem que

reequacionar toda esta questão, numa ideia da relação entre o IRC e o IMI.

É bem possível encontrar soluções que possam ter em consideração esse aspeto,

porque não se pode, continuamente, estar a propor diminuições, reduções e

isenções, e chegará um momento em que não é possível. Quem tem

responsabilidades autárquicas, ou já teve, sabe exatamente do que é que está a

falar.

A proposta que a CDU coloca é interessante, e aquilo que diz é que todas estas

matérias, no contexto daquilo que acabou de dizer, devem ser bem analisadas,

para saber qual é o volume financeiro de que se está a falar. Como se sabe,

felizmente tem-se um movimento associativo riquíssimo e vasto. Por isso, tem que

se fazer um estudo, para perceber de que volume financeiro se está a falar.

Aquilo que propõe não é por razão nenhuma, a não ser a razoabilidade que tudo

tem que ter, porque não se pode pôr em causa a boa gestão financeira da câmara

municipal, que felizmente tem acontecido de há muitos anos a esta parte, tem que

se ter, de facto, os pés bem assentes, para perceber se se pode ir em determinado

sentido. — —

Com o princípio o executivo está de acordo, quanto à concretização da proposta, é

necessário ter uma avaliação do que é que se está a falar financeiramente. Por

isso, aquilo que sugere ao Sr. Vereador Nuno Libório é que a proposta da CDU não

seja já, neste momento, uma situação a pôr em prática, terá que ser posta em

prática após se fazer esta avaliação. Como o Sr. Vereador deve compreender, tem

que se perceber do que é que se está a falar, como se sabe, não se podem

constantemente estar a fazer propostas de aumento da despesa, pois há de chegar
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um momento em que tem que se cortar em situações que, se calhar, não se devem

cortar.

Aquilo que sugere e contrapõe é que a proposta que a CDU apresenta deva ser

modificada na sua redação, permitindo à câmara municipal avaliar o contexto

financeiro que depois vai ter, e não uma situação a pôr em prática desde já. Poder-

se-ia fazer uma formulação da redação, que permitisse avaliar e, num próximo

momento, voltar a este tema, porque não se sente confortável, neste momento, de

estar a dizer que sim, quando efetivamente há matérias que se devem ter em

atenção e consideração, para não desequilibrar as finanças.

Esta deve ser uma preocupação também dos membros da CDU, de maneira que

diria que o executivo P5 concorda com a proposta no seu todo, mas não é para ser

posta em prática já, até que se faça um estudo para perceber, financeiramente, do

que é que se está a falar, pois não sabe. Aliás, nenhum dos presentes consegue

perceber do que é que se está a falar, pelo que, se calhar, com uma pequena

alteração na proposta da CDU estão todos em condições de votar favoravelmente

este ponto.
—

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, cumprimentando todos os presentes,
chamando à atençâo que há um vereador novo à mesa, pelo que lhe dá as boas

vindas, parecendo-lhe que também seria justo fazer esta referência.

Prosseguiu, dizendo que esta proposta não é nova, os membros da CDU

debateram-na durante a campanha eleitoral, e assumiram que a iriam fazer. Neste

sentido, gostava de saber quantas coletividades no concelho é que não são IPSS ou

de utilidade pública, para poderem usufruir desta isenção de lMl, para que não

possa ser aprovada hoje. As IPSS estão, por si, automaticamente isentas de IMI. As
instituições de utilidade pública estão automaticamente isentas de IMI. Está-se a

falar de 5 coletividades? Está-se a falar de 10? Quais são as implicações que isto

tem no orçamento da câmara municipal, quando tudo aquilo que o Sr. Presidente

disse já é verdade? — — —

As contas ou o orçamento da receita que a câmara municipal tem a diminuir no seu

orçamento já estão feitos, não são 1 000,00€ ou 2 000,00€ que afetarão em
absolutamente nada a capacidade de execução da Câmara Municipal de Vila

Franca de Xira. Também é sincera, não percebe como é que pode reformular uma
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proposta, e quando é que ela é depois implementada. O que é que quer dizer

“reformular a proposta”? É que não será tida em conta este ano, ou seja, que

durante mais um ano algumas entidades coletivas, que prestam um grande serviço

ao concelho, pagarão, e também ouviram todos, porque estiveram no mesmo

debate, algumas coletividades a colocarem a questão, e para elas 1 000,00€ ou

2 000,00€ é muito dinheiro. Também, como todos sabem, não serão estas contas

que afetarão o orçamento da receita.

Crê, aliás, que os eleitos da CDU demonstraram até agora uma preocupação tão

grande como a do Sr. Presidente, naquilo que é a gestão dos dinheiros públicos e a

capacidade de receita da câmara municipal. Não estão a propor, nem são

irresponsáveis ao ponto de proporem o que quer que seja que diminua a

capacidade de execução da câmara municipal, porque a preocupação que têm,

como têm dito sempre, são as pessoas, e sabem que se a câmara municipal não

tiver receita, não pode fazer o que é melhor para as pessoas. Portanto, estão a

propor uma medida em concreto, que não tem valor significativo absolutamente

nenhum do ponto de vista orçamental, e o Sr. Presidente sabe, bem como todos,

que não tem, pelo que se está a pedir que, mais um ano, estas entidades coletivas

continuem a pagar IMI, sabendo-se que para elas este, sim, tem um valor muito

significativo.

Interveio Sr. Presidente, referindo que até diria que a proposta podia ser colocada

num outro contexto, numa outra reunião de câmara, e que se deixe o executivo

analisar um bocadinho, para ver do que é que se está a falar. ----

Ouviu com toda a atenção, ouviu tudo, e mantém o que disse. Se os Srs.

Vereadores derem algum tempo para estudar a questão, depois o executivo

decidirá. Agora, nâo tem condições de o fazer, e não é pela Sr Vereadora estar a

dizer que é pouco, ou muito, que vai decidir. Vai decidir quando souber, com dados

que os serviços lhe possam dar. Aquilo que pode dizer é que esta proposta pode vir

numa outra ocasião, ainda este ano, não se estando a tomar uma decisão para a

qual ainda não há avaliação. Até se pode estar a falar de muito pouco, e que a

expressão é relativamente pequena, como pode não ser.

No espaço de 15 dias haverá condições, ou nem tanto, porque a próxima reunião

de câmara até é antes, para que a proposta possa ser colocada, no que diz
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respeito ao momento associativo.

A informação que tem, que a Sr Vereadora Manuela Ralha lhe deu, é que são mais

de 100 instituições que não têm estatuto de utilidade pública, pelo que não é tão

pouco como isso.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, pedindo desculpa e dizendo que os

membros da CDU vão arrumar o assunto, referindo que quer o nome das 100

instituições que não têm estatuto.

Interveio Sr. Presidente, dizendo que vai fazer uma contraproposta, e já dará a

palavra à Sr Vereadora.

Pediu a Sr Vereadora ao Sr. Presidente que a deixe terminar, porque é uma

questão administrativa.

Prosseguiu o Sr. Presidente, mencionando que depois dá a palavra à Sr Vereadora,

dizendo que aquilo que dirá é uma contraproposta à proposta. Se os membros da

CDU já perceberam, não está a ir contra os mesmos, que não podem, pela reflexão

que está a fazer, induzir seja o que for. As coisas não são, nem branco, nem preto,

também há o cinzento. Se é o cinzento, pode-se encontrar a forma de dar a porção

de branco e preto para atingir o cinzento, que é aquilo que se quer. Não está a

dizer com isto que está contra, a única coisa que está a dizer é que lhe deem

algum espaço para perceber, financeiramente, do que é que se está a falar, é

somente isso.

Interveio novamente a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que é só uma

questão meramente administrativa, é que depois da deliberação o movimento

associativo tem de requerer às Finanças até ao final do ano, e se não se decidir

para o ano vai ter que pagar. É só isto que queria dizer, é uma questão meramente

administrativa, O movimento associativo tem que ter a informação desta decisão,

para depois poder requerer a isenção às Finanças. Não havendo deliberação agora,

não vai ser possível. —

já agora, como está em uso da palavra, agradecia que, tal como outras coisas que

já solicitou, e se não lhas quiserem dar porque não são feitos requerimentos por

escrito, passarão a fazê-los, lhes digam então a listagem das 100, que não são
utilidade pública, nem IPSS, porque é praticamente impossível o valor que lhes

estão a dizer. Pede pois, se o Sr. Presidente não se importar, que faça chegar a
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listagem.

O Sr. Vereador António Félix interveio, cumprimentando todos os presentes e

referindo, para além desta questão de não se ter aqui o número, nem quais são as

instituições, que se tem um outro problema. Obviamente que as instituições têm

que pedir às Finanças essa isenção, mas a câmara municipal vai ter que saber

quem são, quais os artigos, e vai ter que registar uma a uma no sistema para que

possam ter essa isenção. A Sr Vereadora escusa de estar a abanar com a cabeça

que não, porque é assim, e isso, no espaço que se tem até ao final do ano, não é

humanamente possível fazer.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo, como aqui já foi dito pela Sr

Vereadora Regina Janeiro, que a proposta dos membros da CDU é sustentável e é

exequível, não há dúvidas nenhumas sobre essa matéria. Para além do mais, é

mais do que justa. Contudo, já foram despendidos muitos argumentos sobre a

matéria, já se entenderam todos relativamente a uma eventual votação, e o que

disse a CDU foi que não está em condições de votar a favor da proposta, sendo que

também registam que, do ponto de vista político e público, o Partido Socialista não

vê como impossível esta proposta da CDU.

Consideram que é possível que a mesma, até do ponto de vista polftico, possa ter

consequência no presente ano, e quer recordar, não obstante não ter a certeza se

a verificação dos prazos legais, que estão neste momento a contar, e que são

sobejamente apertados, o permitirão ou não, que ainda há uma deliberação da

assembleia municipal de Vila Franca de Xira, matéria sobre a qual esses eleitos, e

esse órgão, terão de dar a sua devida opinião.

Mantêm a proposta, na certeza porém que aquilo que estão a fazer é na verificação

do cumprimento de um serviço público, muitas das vezes substituindo-se até às

próprias competências da câmara municipal. já agora, independentemente do

estatuto de utilidade pública, importa aferir, para não se ficar esmagado pela

dimensão dos números, relativamente à posse e propriedade desses mesmos

imóveis, pois também é preciso aferir se muitas dessas instituições não estão a

funcionar em regime de comodato, ou de concessão, relativamente a algumas das

instalações propriamente ditas, que servem o seu dia a dia.

Seguramente, o que se está a falar tem um impacto financeiro reduzido para a
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manutenção da sustentabilidade económico1inanceira do orçamento futuro da
câmara municipal, mas, acima de tudo, revestir-se-ia de grande utilidade para
aqueles que dia a dia, de forma benévola e, já agora, associativa, fazem muito pelo
concelho.

Portanto, perante estes argumentos, acha que estão em condições de se poder ir
paraavotação.

O Sr. Presidente interveio, referindo que a CDU não absorve a contraproposta que
o próprio fez, a proposta é num todo, e não separada, e aquilo que vai acontecer é
aquilo que já referiu.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que, na modesta opinião dos
membros da CDU, mas o Sr. Presidente dirá, porque está a fazer a condução da
ordem dos trabalhos, a proposta da CDU, se não houvesse objeção de todas as
forças político-partidárias, seria igualmente votada.

Tendo o Sr. Presidente dito que não está a entender, respondeu o Sr. Vereador
Nuno Libério que a proposta da CDU, em concreto, seria votada. Vota-se a proposta

do Partido Socialista e vota-se a proposta da CDU, e está a fazer uma pergunta. Na
opinião que têm, faria sentido que isso acontecesse.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que a proposta que está em cima da mesa é
esta, não é outra, e aquilo que já disse é que se vai votar a proposta que está à
consideração nesta ordem do dia. Aquilo que já disse, e vai repetir, é que pensa
que o princípio do acrescento da proposta é interessante. Aliás, é uma matéria que
a câmara municipal, em muitos momentos, tem vindo a conversar também com o
próprio movimento associativo.

É preciso também dizer que este município é daqueles, não muitos, que apoia
fortemente, de acordo com as suas condições financeiras, o movimento
associativo, o movimento solidário, os bombeiros, enfim, todo o movimento

associativo de caráter cultural, desportivo, recreativo, etc. Em alguns casos, se não

fosse esse apoio efetivamente o movimento associativo, provavelmente, teria

muitas dificuldades de desenvolver a atividade que desenvolve, que é

extremamente meritória, e resolve às populações a prática de muitas atividades,
que de outro modo não poderiam ser desenvolvidas, pela administração central,
pela câmara municipal ou pelas próprias juntas de freguesia. —
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Sobre isso estão completamente de acordo, agora, não entende, sinceramente,

como é que os Srs. Vereadores não acolhem esta contraproposta, de apresentar na

próxima reunião de câmara uma proposta separada para esta questão, que com

toda a naturalidade agendará para a próxima reunião de câmara, e que lha vão

apresentar. Que deixem ao executivo fazer os estudos, a CDU não fica fora da

paternidade da coisa, mas que deixe o executivo estudar aquilo que é necessário

estudar.

Não pode dizer que sim só para ser agradável e simpático, há responsabilidades, e

não se pode querer, a cada momento que se exija isto ou aquilo, que se consiga ir

ao encontro dessa exigência. Há uma situação, e parece-lhe que a prudência e

responsabilidade que cabe ao executivo é analisar o que é que se está a propor. É
só uma questão, no fundo, dos membros da CDU deixarem margem de espaço

para se analisar o que estão a propor, com o qual, no princípio, o executivo está de

acordo, só não consegue ainda é atingir o envolvimento financeiro da proposta.

Tendo os Srs. Vereadores da CDU falado, perguntou o Sr. Presidente se há duas

reuniões ou há só uma. —

Disse a Sr Vereadora Regina janeiro que estavam a tentar resolver.

Continuou o Sr. Presidente, referindo, em primeiro lugar, que há que ter respeito

pelo próprio, pelas pessoas. Estão sempre a cochichar e não tem sentido nenhum.

Se querem falar, pedem a palavra, que lhes dá a palavra.

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, dizendo que só estavam a tentar

perceber as datas, e perceberam que a reunião de câmara é a 20, que a
assembleia municipal é a 21, foi só isso que estavam a fazer, e só não quiseram
perturbar os trabalhos.

Disse o Sr. Presidente que a Sr Vereadora Regina Janeiro tem toda a possibilidade,

e quando o próprio quer falar à parte, levanta-se, pede para ir para um sítio para

não incomodar ninguém, e fala. É assim que estas coisas devem funcionar, porque

senão, quem está a ver diz, “aqueles tipos não estão a ligar nenhuma ao que se

está a falar, estão sempre na conversa”. Do seu ponto de vista não é uma situação
muito agradável, principalmente para quem está a ver, e para si, que está a
conduzir os trabalhos. Enfim, ainda se está nas primeiras reuniões, e haverá de se

acertaro passo.
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Quanto à questão em apreço, não tem dúvida nenhuma que se vão entender sobre
a metodologia desta proposta, é só o que está a pedir, não está a pedir outra coisa.

Não está a dizer que não está de acordo, ou os membros do P5 não vão votar a

favor, nada disso.

Disse o Sr. Vereador Nuno Libário que os membros da CDU já perceberam.

Continuou o Sr. Presidente, referindo que então os Srs. Vereadores concordam que
esta matéria, na próxima reunião de câmara, venha para deliberação, e assim,
desde já os serviços vão avaliar, e se calhar até se vai chegar à conclusão que se
está a falar de uma expressão pequena. Não pode é dizer, porque, em boa
verdade, nenhum dos presentes tem condições de o dizer, a não ser a CDU, que
pelos vistos diz que é um investimento relativamente pequeno. O próprio não sabe

se é, sinceramente, considerando também o movimento administrativo que tudo
istotem.

Os Srs. Vereadores que deem a possibilidade ao executivo de refletir sobre o

assunto, e na próxima reunião de câmara é agendado. Aliás, se estiverem de
acordo pede já ao Dr. Fernando Barreiros que tenha isso em consideração.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que todos têm um histórico da
sua vida e, na sua opinião, a história da nossa vida pode ajudar a que outras coisas

aconteçam melhor. Portanto, é apenas o contributo que os membros da CDI.)

gostavam de dar, é efetivamente aquilo que ao longo da vida foram aprendendo. --

Vão aceitar a proposta do Sr. Presidente, mas querem ajudar, mais uma vez, a
simplificar, e esta será a postura que terão sempre nas reuniões de câmara. Não
elevarão a voz, não cortarão a palavra a ninguém, não conseguem sequer, tão

pouco, compreender determinado tipo de atitudes, e vão fazer tudo para nunca

fazerem aquilo que outros têm vindo a fazer, e que acha que não ajuda à condução

dos trabalhos.

Só não quis atrapalhar, era uma pergunta simples, para perceberem os tempos de
agenciamento, sendo verdade que na última assembleia municipal se deliberou às

18h00 coisas que se discutiram às 14h00, e a assembleia aceitou. Portanto, vão

partir do pressuposto que a assembleia municipal aceita votar uma proposta que

será votada em reunião de câmara na véspera. É isso que estão a fazer.

Sobre este processo em concreto, é só preciso ir às Finanças e perguntar qual é o
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movimento associativo que paga, não é preciso mais nada, nem é preciso, na
proposta em concreto, trazer o nome das associações. Só é preciso escrever a
estas associaçôes, que têm de ter aquilo que já disseram, não podem ter a sede
social, que depois está a ser utilizada para garagem ou para alugar a alguém. Não
é assim, a proposta da CDU é muito clara e simples, é o movimento associativo
que não tenha estatuto de utilidade pública, que ainda pague IMI, em que a sede
social seja para os seus fins. É muito simples, farão essa proposta para próxima
reunião de câmara, no dia 20, e a assembleia municipal será a 21.
Prosseguiu, referindo ao Sr. Presidente, se lhe permite, que está consciente que é
fundamental que os serviços, no dia 22, entrem em contacto com todo o
movimento associativo, porque tem que ir até ao final do ano às Finanças pedir a
isenção, senão vai continuar a pagar em 2018, e não é esse o sentido, nem a
proposta que a CDU apresentou ou apresentará, e que irá a deliberação.
Interveio o Sr. Presidente, solicitando ao Dr. Fernando Sarreiros que faça chegar,
de preferência hoje, a proposta, para que, de facto, os serviços possam começar a
trabalhar, porque em princípio estão todos de acordo. A única coisa que falta é
perceber a questão de caráter financeiro e as questões administrativas que têm
que ser resolvidas. É mais um acrescento, nesta altura do ano, difícil para os
serviços, mas certamente que conseguirão, como sempre, corresponder às
necessidades que são colocadas na câmara municipal.

Concluiu, colocando à consideração da câmara municipal o ponto, perguntando
quem vota contra e quem se abstém, concluindo que é aprovado por unanimidade,
com esta perspetiva de parte daquilo que a CDU hoje colocou, numa proposta que
apresentou, passe, no que concerne ao movimento associativo, para a próxima
reunião de câmara, para deliberação.

Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente,
sem prejuízo da proposta que os membros da CDU apresentaram, relativa ao
movimento associativo, ser agendada para a próxima reunião de câmara.
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1. Assunto: PROJETO DE REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E PREÇOS DA CÂMARA

MUNICIPAL PARA 2018 - CONSULTA PÚBLICA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 60/17, de

29/11, do DGAFj/DPFCI, para aprovação da submissão a consulta pública, nos

termos da alínea c), do n2 3, dos artigos 1002 e 1012 do Código do Procedimento

Administrativo, do projeto de Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Câmara

Municipal para 2018.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 60/17, de 29/11, do

DGAFJ/DPFCI, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vereador António Félix submete o assunto à reunião de câmara

para submissão a consulta pública.

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, dizendo que aquilo que se está a aprovar

é apenas um documento que vai para discussão pública, e naturalmente, em

termos de discussão pública, quem quiser poderá fazer alterações e propô-las, e

depois votar-se-á o documento com esses contributos, pelo que, da parte da CDU,

não tem qualquer tipo de questão.

Os seus membros só não conseguem perceber exatamente, e precisavam de

perceber melhor, no artigo 92, nas isenções e reduções, nomeadamente aquilo que

são os n2s 6 e 7, como é que estas isenções e reduções se aplicam. Há um plano

de desenvolvimento desportivo, em que automaticamente a câmara municipal

define que para cumprir o plano de desenvolvimento desportivo de uma

determinada modalidade, aquele clube ou coletividade não paga, e questionam se

é ele que tem de pedir, e se quem decide é o vereador, bem como se o movimento

associativo pede e depois o vereador tem que trazer à câmara municipal, sendo
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apenas o órgào câmara municipal que tem capacidade para isentar ou reduzir.

Sabem que vai para discussão pública, pelo que as perguntas que colocam é só se

o executivo quiser aproveitar para responder, para que possam também formar as

suas opiniões.

Se uma coletividade precisa de fazer a sua festa de Natal, se devido à dimensão da
festa as suas próprias instalações não permitem que seja feita, e pede à câmara

municipal, pretendem saber quem é que tem esta capacidade para poder decidir.--

Pede desculpa, mas não conseguiu ficar completamente esclarecida sobre a
matéria, e agradece que os possam esclarecer.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que, obviamente, o que está em causa é a

autorização para consulta pública deste projeto, mas aquilo que se poderá dizer, e

não sabe se o Sr. Vereador António Félix poderá responder, é que aquilo que tem

vindo a acontecer, para uma iniciativa que seja considerada relevante, em que a

câmara municipal deve, na sua opinião, isentar o pagamento da respetiva taxa, é

que tem vindo sempre a reunião de câmara. É verdade que em alguns casos

poder-se-á encontrar uma metodologia mais fácil, porque às vezes vêm a reunião

questões que têm a ver, por exemplo, com o condicionamento de trânsito, em que

por vezes as iniciativas até já aconteceram, e só depois é que vêm a reunião. —

A este propósito, o Dr. Fernando Barreiros acabou de lhe dar uma nota, que vem

ao encontro daquilo que acabou de dizer.

Considera que há determinadas situações em que provavelmente poderá haver

uma maior objetividade e eficácia, porque, quanto se está a ratificar, e já
aconteceu, a isenção do pagamento do condicionamento de trânsito, não tem
grande sentido, O que é um facto é que vem sempre a reunião de câmara, e é uma

questão, no contexto da consulta pública, sobre a qual se pode refletir, quais são

as questões e identificá-las, para que não haja necessidade de vir a reunião.

O Sr. Vereador António Félix interveio, dizendo que o Sr. Presidente já respondeu

basicamente a tudo, mas o que diz, tanto o n° 6, como o n2 7. é que é por

deliberação da câmara municipal ou mediante deliberação da câmara municipal, e
não do vereador.

Interveio de novo o Sr. Presidente, mencionando que isso é o que existe hoje, mas

considera que, eventualmente, poderá haver matérias em que não haja essa
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necessidade, pelo que agora, nesta discussão pública, pode ser uma altura em que

seja possível, se assim estiverem todos de acordo, fazer a alteração, incluir um

novo ponto ou acrescentar na redação destes pontos a identificação daquilo que

eventualmente pode ser isento, sem necessidade de vir a reunião de câmara.

Contudo, como vai para discussão pública, vai pôr à consideração.

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, dizendo que percebeu claramente o que o

Sr. Presidente dizia, mas também sabe, como é óbvio, que na gestão diária é

impossível cumprir-se aquilo que está escrito. Uma vez mais, colocou a questão

para ajudar, e não para complicar, e o que acha que também era importante

esclarecer, e que a consulta pública ajude, é esta definição do relevante interesse

público municipal, pois parece-lhe que é pertinente. Um clube que esteja em

competição, a fazer formação, é isto que é relevante? O que é? Mais do que uma

expressão, que permite a cada um fazer a sua própria interpretação, é ter

regulamentos que, quando são para serem utilizados por outros, sejam muito

claros, objetivos e transparentes, para que toda a gente saiba aquilo que

efetivamente pode requerer.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que é isso, com certeza, e se se olhar para os

regulamentos de há muitos anos a esta parte, a câmara municipal foi evoluindo,

cada vez mais adaptando-se às necessidades dos tempos, e é isto que se vai

procurar nesta consulta pública.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo que o Bloco de Esquerda irá votar

favoravelmente. Parece razoável que se faça a atualização das tarifas de acordo

com a evolução da taxa de inflação, no entanto, gostava de referir uma situação,

que aliás já foi discutida no anterior ciclo político, pelo menos na assembleia

municipal, que tem sido também objeto de algumas referências que lhe têm

chegado, que é o preço da utilização de alguns dos equipamentos da autarquia, na

área do desporto.

O Bloco de Esquerda foi abordado pela direção de um clube de futsal do Forte da

Casa, que se queixou que, de facto, tem apoios da câmara municipal, mas depois

tem de pagar em alugueres de utilização dos pavilhões e das instalações

desportivas uma soma muito avultada, na ordem dos 8 000,00€. O grande apoio

que o clube gostaria de ter do município era o de taxas mais de acordo com as
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suas possibilidades financeiras.

Esta é uma matéria que o Bloco está a estudar, e está só a colocar esta questão
porque admite que necessite de um estudo mais aturado, para poder fazer uma

proposta concreta, no entanto, gostaria de deixar esta referência.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que esta é uma matéria recorrente, não só em

reuniões de câmara, mas também nas reuniões que tem com o movimento

associativo. Tentar encontrar o equilíbrio entre o serviço público e a gestão dos

equipamentos, não é tarefa fácil.

O Sr. Vereador dir-lhe-á que o serviço público não deve ter em consideração as

questões de caráter financeiro, gasta-se e depois logo se vê, e está só a fazer uma

reflexão, não está a pôr em causa nada do que o Sr. Vereador disse. Portanto, este

é um equilíbrio que a câmara municipal tem de ter sempre em linha de conta.

Mesmo com as taxas que são cobradas, há um défice de 500 000,00€, e dir-lhe-ão

que se reduza noutra coisa qualquer, mas invista-se aí, e é uma opçâo. Agora,

500 000,00€ é muito dinheiro, um valor muito acentuado, até porque as piscinas,

principalmente os pavilhões, têm uma atividade muito regular, toda a semana e

aos fins de semana.

Em várias reuniões que já teve, nomeadamente uma relativamente recente, fez

um desafio aos dois clubes do Forte da Casa, que gerissem o pavilhão. A câmara

municipal faria as obras de manutenção de grande dimensão, as de pequena

dimensão teria que ser o clube a suportá-las, e a questão da água e da luz ter-se-ia

que ver como seria, e é um desafio que já colocou mais que uma vez. Uma questão

que também se colocou há muito tempo, mas não teve sequência, foi a de ser a
própria junta de freguesia, através de um protocolo com a câmara municipal, a

fazer a gestão. Contudo, duvida que esta gestão, através da junta de freguesia,

não vá praticar valores de taxa semelhantes, e maiores não, aos que já existem.

Assim, no futuro, quando se está a falar de descentralização, e agora fala-se muito,

crê que haverá um momento em que a câmara municipal, e o próprio já defendeu,

defende e continua a defender, poderá perfeitamente descentralizar matérias. É
preciso, de qualquer forma, que o movimento associativo tenha a capacidade e
vontade para aceitar determinado tipo de desafios. Por um lado, é uma ou mais

coletividades conseguirem-se juntar e resolver este problema de gestão de um
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equipamento, depois, a gestão será aquela que melhor servirá os interesses dessas

próprias associações.

O futuro pode passar por outras coisas que façam com que a câmara municipal não

cobre taxas, e que a utilização dos equipamentos se faça de outra forma,

certamente mais interessante, de acordo com as necessidades das coletividades

em causa. Como diz ao Sr. Vereador, isto é aquilo que já se falou desde o início

desta reunião, quando se “puxa a manta”, não se pode puxar de maneira a que

não fique nada a descoberto, neste caso os pés, tem que ficar tudo

confortavelmente coberto, e isto tem a ver com a gestão financeira.

Prosseguiu, dizendo ao Sr. Vereador que tem este conhecimento, até porque

noutras alturas tinha essa área à sua responsabilidade, e foi sempre uma área que

o preocupou bastante, encontrar as taxas adequadas, entre as necessidades do

movimento associativo e o equilíbrio financeiro que a câmara municipal deve ter.

Há outras metodologias, como já referiu, ver-se-á o que o futuro reserva, e

agradece o facto do Sr. Vereador ter chamado esta matéria à reflexão.

Concluiu, referindo estar-se a falar única e exclusivamente da autorização para

discussão pública, não se está ainda a discutir outra coisa, e passando à votação,

perguntando quem vota contra e quem se abstém, concluindo que o ponto é

aprovado por unanimidade, para ir para discussão pública.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.

Vereador António Félix.
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Assunto: TABELA DE TARIFAS E PREÇOS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE

ÁGUA E SANEAMENTO PARA DANO DE 2018

Presente o processo instruído com deliberação, tomada pelo Conselho de

Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, em

2017/11/29, documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta

parte da ata, para aprovação da Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira para o ano de 2018.

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, cumprimentando, na pessoa do Sr.

Presidente, todos os presentes, dizendo, em relação à Tabela de Tarifas e Preços

dos SMAS para 2018, e sem prejuízo dos membros da CDU reconhecerem que

concordam com algumas medidas pontuais, que podem até subscrever, ainda

assim, assinalam com alguma reserva a proposta de ajustamento dos preços,

designadamente na tarifa de ficha de abastecimento de água em todos os

escalões, na tarifa variável de saneamento e tratamento de águas residuais em

todos os escalões.

Em aditamento à proposta, propõem uma alteração que, a ser considerada,

merecerá naturalmente a aprovação deste ponto por parte dos mesmos. O

aditamento seria o seguinte: A equiparação dos custos da tarifa variável de

saneamento e tratamento de águas residuais e da tarifa variável de abastecimento

de água por metro cúbico por 30 dias, para os custos constantes no primeiro

escalão, para as instituições privadas de beneficência, culturais, desportivas e de

interesse público.

Assim, como já disse, esta proposta, a ser considerada, merecerá naturalmente o

voto favorável da CDU neste ponto 5.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, mencionando que o Bloco de Esquerda tem

uma ideia um pouco diferente da do atual executivo sobre esta matéria,

nomeadamente sobre a questão da tarifa social, e que, nalguns casos, o

fornecimento da água devia ser gratuito. De qualquer forma, irá votar

favoravelmente esta proposta e, ao longo deste ciclo político, irá fazer propostas

mais concretas nessa matéria.

Assim, para já é o que tem a dizer sobre este ponto.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que vai passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente,
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que é simultaneamente responsável e preside ao conselho de administração dos

SMAS, mas quer dizer ao Sr. Vereador Carlos Patrão que é uma proposta arrojada,

a gratuitidade do abastecimento de água.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, cumprimentando, na pessoa do Sr. Presidente,

todos os presentes, e desejando um bom dia, dizendo que irá começar pela última

questão, suscitada pelo Bloco de Esquerda.

Assim, efetivamente, e sublinhando o que disse o Sr. Presidente, trabalha-se com

um regulador, e o conselho de administração teve o cuidado de remeter aos Srs.

Vereadores um ofício de 3 de agosto, que determina o ciclo anual de revisão

tarifária para 2018. Tem sido prática nos últimos anos, e os Srs. Vereadores que

têm acompanhado esta análise tarifária do SMAS, nomeadamente, que se recorde,

o Sr. Vereador Nuno Libório, poderá transmitir estas preocupações. Os SMAS têm

tido, nos últimos anos, uma preocupação em contraciclo, ou seja, em termos

globais e gerais, enquanto no panorama nacional se verificou um aumento face aos

motivos conhecidos e públicos, os SMAS de Vila Franca de Xira são reconhecidos,

não só pela câmara municipal, como pela entidade reguladora, ou pela AMEGA -

Associação de Municípios de Estudos e Gestão de Água (o órgão representativo na

Área Metropolitana de Lisboa e Norte dos assuntos da água), como tendo proposto

este tarifário em contraciclo.

Também, se os Srs. Vereadores se recordam, nomeadamente nas últimas duas

apresentações tarifárias, o próprio disse, em nome do conselho de administração,

que para 2018 ter-se-ia de cumprir na totalidade o que o regulador impõe, que é o

índice ao consumidor, de 1,4. Nenhum dos presentes duvida exatamente daquilo

que está a apresentar, e o que diz é que se os SMAS pudessem ir muito mais longe,

como têm vindo a fazer, bastando ver os documentos que são públicos, em

contraciclo ao mercado nacional no mundo da água e saneamento, teriam ido, mas

em 2018 a própria entidade reguladora já não permite. —

Quanto à observação que o Sr. Vereador Mário Calado apresentou, salvo-erro está

já salvaguardada na tarifa social das IPSS, pelo que recorda, como disse o Sr.

Presidente há momentos, noutro ponto, o executivo PS não tem a preocupação de

ter a paternidade das coisas, quando são entendíveis e consideradas dentro da sua

perspetiva. Relembra também algo que foi sugerido o ano passado pelos membros

05 tarifas SMA5 2)7



_____

El. Livro --

Reunode2bi7/12/11
Município ‘IV Proc2

__________________

de
Vila Franca de Xira 1 Deliberaçao n2

_____________

Câmara Municipal 1
da CDU, nomeadamente pela boca do Sr. Vereador Nuno Libório, pois teve o

cuidado de ir ler a ata, uma preocupação que se trabalhou, que diz respeito ao

escalão social, que passa de 5m3 para 15m3, aumentando-se mais 10m3 de água.

Não sabe se os presentes sabem do se está a falar, e é bom que se tenha a noção

do que se está a falar, com os 10m3 de água, ao valor de mercado. Está-se a

comprar à EPAL, salvo-erro, a 0,56€, e está-se a propor uma venda de 0,43€, pelo

que sabem todos do que é que se está a falar.

Portanto, registou-se como positiva esta proposta, à data, e quis-se incluir,

inclusivamente, este escalão social, estando a observação do Sr. Vereador Mário

Calado, que tem toda a sua razão de ser, já incluída.

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, dizendo só uma questão de pormenor, a de

que os valores não são exatamente estes de que se está a falar, essa referência

que o Sr. Vice-Presidente fez é ligeiramente superior.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que sim, mas como o Sr. Vice-Presidente falou,

a câmara municipal está hoje condicionada pela ERSAR - Entidade Reguladora dos

Serviços de Águas e Resíduos, como também por aquilo que se tem vindo a discutir

nesta reunião de câmara, com os equilíbrios que se têm de ter em termos sociais e

os de caráter financeiro. Como o Sr. Vereador certamente reconhecerá, foi feito um

esforço grande, e nesta matéria não se está, no seu ponto de vista, na mesma

plataforma da questão do IMI, que há pouco se referiu.

Enquanto no IMI considera que é suscetível de ir ao encontro daquilo que a CDU

propôs, quanto à água, e não querendo estar a imiscuir-se nos assuntos dos SMAS,

julga que aquilo que o Sr. Vice-Presidente já referiu é sintomático de que já se foi

até ao ponto que é possível ir. Num outro contexto, se calhar, poder-se-á ir mais

longe, mas neste momento, de acordo com o que o Sr. Vice-Presidente colocou,

para já é difícil ir mais além.

Assim sendo, vai colocar à consideração este ponto, mas dá ainda a palavra ao Sr.

Vereador Carlos Patrão.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, mencionando só mais uma questão, que

poderá ser de caráter administrativo e do funcionamento da máquina de cobranças
das contas da água. Tem tido algumas queixas, que nem sempre as pessoas

recebem o pré-aviso do corte da água, pelo que deixaria esta nota, pois se calhar
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será necessário afinar melhor a máquina administrativa, porque um corte de água

é sempre uma situação muito confrangedora e penalizadora para as pessoas,

independentemente das razões que possam estar por trás. —

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que já passa a palavra ao Sr. Vice-Presidente,

mas acompanha também muito de perto estas matérias, e são questões, como o

Sr. Vereador referiu, com que se tem muito cuidado, porque são efetivamente

situações muito constrangedoras, em alguns casos de caráter social. Há outras em

que as pessoas se esquecem, e pode ter acontecido uma situação, mas mesmo

assim, na generalidade, em mais de 90%, as pessoas são avisadas 1, 2, 3, 10

vezes, mas é o que é.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, referindo que não conseguiu perceber, se

calhar foi isto mesmo que se disse, e aquilo que os membros da CDU estão a

propor é a alteração do escalão do movimento associativo que, já agora, não

traduz todos, porque só diz respeito às instituições provadas de beneficência,

cultural, desportiva e interesse público. A proposta é que fique a pagar 0,54€, e o

que os próprios propuseram é que passasse para o primeiro escalão, ou seja,

0,41€. É só isto que estão a propor, e está a falar para as águas e depois para o

saneamento, naturalmente. Não tem a ver com o escalão social, tem a ver com o

primeiro escalão de consumo, que é de 0,41€. Foi só o que propuseram, e no caso

de não ser aceite gostariam que lhes dissessem quanto é que isto se reflete no

decréscimo da receita dos SMAS.

Já agora, a água é um bem essencial à vida, pensa que é pouco valorizada,

infelizmente, pelas pessoas, pois consegue-se viver sem televisão e sem luz, não

se consegue viver sem água, pelo que o que estão a propor é conscientes

exatamente disto. As instituições, como o próprio Sr. Presidente reafirmou,

prestam um serviço público essencial ao concelho, e questiona o que é que seria

do concelho de Vila Franca de xira, e de muitos concelhos por este país fora, se

não fosse o movimento associativo, e aquilo que estão a propor é, única e

exclusivamente, uma diminuição de despesa ao movimento associativo, que presta

este trabalho, que é, se se quiser, incalculável, para se traduzir em valores. É
incalculável conseguir traduzir em valores aquilo que o movimento associativo traz

à qualidade de vida do concelho de Vila Franca de Xira.
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Interveio o Sr. Vice-Presidente, começando pela questão apresentada pelo Sr.
Vereador do Bloco de Esquerda, em relação aos cortes. Assim, como é do
conhecimento público, os SMAS fizeram um esforço, já em meados do ano
passado, com a alteração do sistema informático e de faturação, visando a
cobrança da dívida. A dívida é pública, felizmente tem estado a baixar com o
reconhecimento e a colaboração de todos os funcionários dos SMAS, porque sem
eles isto era totalmente impossível. Tem sido feita pois uma recuperação de dívida,
e apesar de ser elevada, o valor tem vindo a baixar gradualmente. Com isto quer
dizer que a alteração do sistema informático permitiu aos SMAS desencadear
processos em que, de outra forma, seria difícil lá chegar, e um deles é a cobrança
da dívida. Quando se tem na rua cerca de 4 ou mais de 4 milhões de euros de
dívida, tem que se ter noção, num orçamento de perto de 19 milhões de euros, do
que é que se está também a falar.

O corte, por lei, é feito através de carta registada com aviso de receção, e informa

os presentes, nomeadamente o Sr. Vereador Carlos Patrão, que todas as cartas

com aviso de receção são agrafadas ao processo, e encontram-se no processo de
corte. Não se terá qualquer problema, com isto, em mostrar, e de certeza que não
acharão necessário, os arquivos dos SMAS, com os processos de corte. Além do
processo de corte, como o Sr. Presidente disse, e bem, os SMAS não vão só 1, 2, 3
vezes avisar as pessoas, inclusivamente as equipas de corte, antes de o fazerem,

e, como disse a Sr Vereadora Regina Janeiro, é um bem público, avisam-nas, e por
vezes as pessoas vão salvar a sua dívida aos balcões. Nesse intervalo, a equipa de
corte não executa o corte, desde que provado.

Há uma indicação do conselho de administração, e é uma questão de honra desde
o início do mandato, que não há corte efetuado a estabelecimento comercial, seja
de que característica for, IPSS ou unidade fabril, sem o conhecimento e autorização

do conselho de administração. Chamou concretamente a si a responsabilidade do

corte a unidades hoteleiras, IPSS e empresas, pelo que os serviços que estão aqui

presentes, todos os responsáveis, não executam, porque sabem que têm essa

indicação rigorosa, que pessoalmente chamou a si a indicação, pois podem-se
estar a colocar em causa postos de trabalho. A partir daí há um processo entre o

conselho de administração e os responsáveis das empresas, para ultrapassar esta
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situação.

Em relação ao escalão das IPSS, convida os Srs. Vereadores a verem, se tiverem

oportunidade, e mais uma vez sublinha aquilo que tem andado a dizer há 3 anos,

que é o cumprimento das recomendações da ERSAR, nomeadamente a n2 1 de
2009 e a n2 2 de 2010, e não se consegue sair daquilo, sob condição e exigência

da ERSAR não aprovar o tarifário de Vila Franca de Xira, e não se pode chegar a 1

de janeiro sem a aprovação do tarifário.

Os Srs. Vereadores devem crer, como o Sr. Presidente disse, que se foi muito longe

nas formas e na engenharia financeira de alargar às instituições o apoio do

pagamento da água e tarifas de saneamento. Está-se a falar muito na água, mas

está-se a esquecer o saneamento, e recorda que há 2 anos, concretamente, por

imposição da ERSAR, o tratamento das águas residuais e saneamento recaiu nos

SMAS, sob indicaçâo da ERSAR, senão não aprovava mesmo.

Pretende dizer com isto que, com estas facilidades, e como todos falam com as
instituições, não dirá que não passará uma semana, mas não passa um mês, que o

conselho de administração, o próprio ou qualquer um dos seus dois colegas, o Sr.
Vereador António Félix e a Sr Vereadora Fátima Antunes, não reúna com as
intuições para encontrar uma engenharia de pagamento de dívida, e em alguns

casos os Srs. Vereadores têm conhecimento. Alguns casos são elevadíssimos. e

não é por causa disso que não se deixa de apoiar. Portanto, tenta-se encontrar

uma engenharia de poder fazer face aos tais 0,54€ que a EPAL está a colocar.

Relembra, e não será neste momento, que se está a falar de uma empresa com a
sua autonomia financeira e administrativa, que presta contas à câmara municipal,

e gostaria, se o Sr. Presidente o autorizar, de fazer chegar a primeira edição da
AMEGA, dos tarifários e saneamento, para que os Srs. Vereadores passassem o
olhos por cima, porque é um órgão isento, tal e qual como o regulador, e

analisarem, para verificarem que não se está a falar de algo nosso, é de todos, dos

SMAS de Vila Franca de Xira. Faz um levantamento na área dos SMAS, incluído na
Área Metropolitana de Lisboa, e são 171 trabalhadores naquela casa,

importantíssimos, que fazem um trabalho que por vezes passa despercebido.

Quanto a este tarifário, a partir do momento que surgiu o regulador, disse-o na

reunião de câmara o ano passado, há 2 anos e, salvo-erro, já o disse há 3 anos, o
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regulador a nível nacional, pouco a pouco, no mundo da água e do saneamento,

vai deixar de recomendar, e provavelmente não vai demorar muito tempo, vai

começar a impor, embora se tenha tentado retardar, já com as preocupações, e

bem, colocadas pelos Srs. Vereadores. Provavelmente não vai demorar muito

tempo que estas recomendações passem a imposições.

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, dizendo que, felizmente, conhece bem os

SMAS de Vila Franca de Xira, e também muitos outros sítios públicos, onde se

presta este grande serviço público, que é a água, pelo que não está em causa, nem

ninguém teceu qualquer tipo de comentário sobre o conselho de administração,

muito menos sobre qualquer trabalhador.

Agora, aquilo que estão a propor não é inédito, e a ERSAR já se pronunciou

positivamente sobre outros sítios, que discriminam positivamente o movimento

associativo. Portanto, não é o parecer da ERSAR que põe em causa aquilo que os

vereadores eleitos pela CDU estão a propor.

Interveio o Sr. Presidente, passando à votação do ponto, perguntando quem vota

contra e quem se abstém, concluindo que é aprovado por maioria, com a

abstenção dos Srs. Vereadores da CDU.

Deliberado, por maioria, com a abstenção dos membros da CDU, aprovar a Tabela

de Tarifas e Preços dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila

Franca de Xira para o ano de 2018.
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Assunto: ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 2018 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA
2018/2022

—

Presentes para aprovação o orçamento municipal para 2018 e grandes opções do
plano para 2018/2022, documentos que se anexam e dão por inteiramente
reproduzidos nesta parte da ata, e posterior remessa à assembleia municipal para
aprovação nos termos da lei.

O Sr. Presidente interveio, referindo que vai fazer uma intervenção, passará a
palavra à CDU e restantes forças políticas, e depois vão fazer a reflexâo, que
espera objetiva, porque, ao fim e ao cabo, nesta matéria cada um já sabe o que
quer.

Está-se a falar de opções de caráter político e em cada ano essas questões estão
refletidas no documento mas, de qualquer modo, é sempre bom ouvir todos, neste
momento tão importante.

—

De seguida deu início à sua intervenção, com a leitura do documento que se anexa
e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata. —

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, pedindo ao Sr. Presidente que lhe permita

duas formas diferentes de olhar para o mesmo ponto, uma relativamente à forma e
outra relativamente ao conteúdo.

Relativamente à forma, o Sr. Presidente já o referiu, e a própria vai sublinhá-lo, que
quis o legislador que, mesmo não tendo pelouros, todos os partidos fossem ouvidos
sobre tão importante instrumento de gestão e criou para tal a Lei n2 24/g8, de 26
de maio, que aprova o Estatuto do Direito de Oposição. No seu artigo 4 pode-se

ler, “as informações devem ser prestadas diretamente”, e sublinha diretamente, “e
em prazo razoável aos órgãos das estruturas representativas dos partidos polfticos

e demais titulares de direito de oposição”.

O plano de atividades e orçamento é, na opinião dos eleitos da CDU, o documento

mais importante que a câmara municipal pode ter, tendo em conta que é este que
traduz aquilo que são as opções políticas.

O documento base que hoje se aprova, hoje com algumas alterações, foi-lhes

entregue no dia 20 de novembro, em PDF, pelas 20h00. Confessa que tem 20 anos

de autarca e nunca tinha visto na sua vida o direito do estatuto de oposição ser

feito sem ser em reunião. Crê que é mais uma marca que distingue este executivo,
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que além de não falar com os vereadores da COU, também naquilo que diz respeito
à construção do orçamento foi, infelizmente, aquilo que ouviram dizer sobre um
documento que tinha 12 páginas, que demorou muito tempo para ser feito, que
mereceu muita reflexâo. Portanto, naturalmente que isto começa a ser uma nota, a
de que está desejosa que as reuniões sejam transmitidas on-line, e espera que as
desculpas acabem e que efetivamente aquilo que foi aprovado em sede de
regimento passe a ser uma realidade, porque crê que isto claramente demonstra

uma forma de estar na política, uma forma de gerir uma câmara municipal.

Foi-lhes mandado um documento que se pretende que seja uma leitura de
números, porque nem sequer enquadramento político teve, deve dizer que não
teve uma linha de enquadramento político, aliás, acha que vale a pena toda a
gente ler o documento que vai ser aprovado, para perceber qual é o
enquadramento que um documento que é altamente político tem. Portanto, muitos
parabéns aos técnicos que fizeram o documento mas, efetivamente, do ponto de
vista político, não é possível tirar grandes sensibilidades, pois disse mais hoje o Sr.
Presidente na intervenção que fez. Já agora, sabe que vai constar em ata, mas se o
Sr. Presidente pudesse partilhar, dava jeito.

Os membros da CDU souberam mais hoje sobre aquilo que são as grandes opções
do plano deste documento do que durante os dias todos em que o tiveram, que crê
que foi cerca de uma semana. Independentemente de lhes ter sido entregue em
formato PDF, insistiram de diferentes formas que lhes fizessem chegar o
documento em Excel.

O documento em Excel, volta a dizer, tendo em conta que apenas números lhes
davam, não lhes davam nada que enquadrasse esses números, chegou-lhes no dia
23 de novembro, pelas 23h00, e tinham apenas 4 dias para fazer aquilo que era a
sua obrigação. Acreditam que gostavam mais de ter participado na construção, já
que só o P5 e o PSD tiveram direito a fazê-lo, mas pelo menos que se tivessem

sentado com os membros da CDU à mesa. Não o fizeram, pararam 4 dias para
escrever um parecer de 12 páginas. Percebem agora que aquilo que o Sr.
Presidente leu das 12 páginas, com as suas dúvidas, se terá lido, porque acha que
se tivesse lido não conseguiria tecer a adjetivação que aqui fez sobre o próprio,

dizia que os membros da CDU não viram nada de positivo nem de bom, algo a que
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já habituaram o executivo.

Este é um novo mandato, são novos eleitos, é uma nova câmara municipal,
gostava que houvesse respeito por 16 500 votos, independentemente da CDU não
ter ganho as eleições. As pessoas todas deste concelho devem ser respeitadas e a
CDU, mesmo que tivesse sido um compromisso eleitoral, fez centenas de reuniões,
reuniu e esteve com milhares de pessoas, ouviu muitas sensibilidades.
O Sr. Presidente sabe que o compromisso eleitoral da CDU foi feito com base na
opinião das pessoas, e têm que se respeitar essas pessoas, que deram essas
opiniões.

Relativamente à forma, gostava que em orçamentos futuros fossem respeitados os
outros eleitos da câmara municipal e que houvesse uma conversa prévia, como
acontece em qualquer câmara municipal neste país, de norte a sul, seja de que
força política for, sentam-se com os outros vereadores e ouvem aquilo que os
outros vereadores querem dizer. Aqui não, os vereadores da CDU são
presenciados, ou são presenteados, por um documento fechado, apenas com
números, 12 páginas de parecer e nem uma opinião foi tida em conta, nem uma. --

Assim sendo, há algumas dúvidas que gostava de trazer.

O orçamento executado ao momento é de 89 000 000,00€, o orçamento previsto é
de 62 000 800,00€, são perguntas muito simples, só para perceberem, ninguém se
vai agarrar aos números, porque, volta a dizer, o mais importante deste
documento é aquilo que ele não tem, que é conteúdo político, apenas tem
números.

Tendo em conta que foram presenteados com números, são algumas questões
muito curtas.

A receita de capital desce face ao executado neste momento cerca de
8 000 000,00€, e também gostavam que lhes pudessem ajudar a esclarecer.
Prevê-se um aumento da Derrama em cerca de 1 000 000,00€ face ao executado,
está sempre a falar face ao executado, tem também uma previsão de um aumento
de 400 000,00€ face ao executado em loteamento e obras, e pergunta se há
alguma obra grande que esteja prevista, se o executivo pode partilhar com os
membros da CDU, tendo em conta que há este aumento significativo.

Há uma redução daquilo que já hoje todos falaram, das transferências do
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Orçamento do Estado, de 130 000,00€. Consideram que não se pode continuar a
olhar para esta diminuição da receita como se fosse uma coisa natural e que
efetivamente tem que se tomar voz ativa. Houve congressos, está certa que o Sr.
Presidente terá feito uma intervenção defendendo a autonomia do poder local e a
não continuação da redução das transferências, bem como o respeito que é
obrigatório ter pela Lei das Transferências Locais.

Na transferência fixa do IRS há um aumento de 300 000,00€, no Portugal 2020
menos 300 000,00€, continua a ter a ver com as dificuldades com que o Portugal
2020 está? Há alguma coisa que o executivo possa partilhar com a CDU?—
Nos resíduos sólidos tem-se um aumento na receita de 600 000,00€ face ao
executado, depois, nas transferências de capital, volta a haver um redução de
meio milhão de euros naquilo que ao 2020 diz respeito, e só queriam tentar
perceber se é a câmara municipal que está atrasada, se continua com vários
problemas a nível do 2020, ou se estes já foram resolvidos e ultrapassados.
Relativamente ao conteúdo, a CDU assumiu um compromisso eleitoral que
construiu com a opinião das populações e das entidades do concelho de Vila
Franca de Xira. Foram centenas de reuniões realizadas, milhares de contactos, tem
um conhecimento real das expectativas e das necessidades da população. É seu
desejo que o orçamento municipal e as grandes opções do plano respondam aos
anseios e necessidades das populações do concelho. Este é claramente um
orçamento de continuidade, que não traz respostas novas às novas necessidades. -

Para a CDU foi um princípio, quer na campanha eleitoral, e foi um princípio, já
agora, porque é uma convicção profunda, que só faz sentido haver poder local se
houver pessoas. Para a CDU era essencial que mais do que orçamento
participativo, onde se mete 1 000 000,00€ para alguns darem opinião, com tudo
aquilo de negativo que todos ouvem dizer que tem, e que sabem que tem, o
orçamento da câmara municipal devia ser feito com a participação ativa da
população, seria um documento que só poderia chegar a esta fase da discussão
depois de ter sido discutido freguesia a freguesia e com vários setores da
população. É um documento onde as pessoas não foram envolvidas, onde as
pessoas não tiveram direito a ter opinião.

Na sua conceção, e também já apresentaram uma proposta nesse sentido, é
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urgente otimizar os serviços do município para que os trabalhadores tenham mais
condições de trabalho, mas também para que seja benéfico para a população, para
além da necessidade urgente de cumprir a legislação existente, no que às
acessibilidades diz respeito, possibilitando assim maior participação dos
trabalhadores e da população naquilo que diz respeito ao desenvolvimento
económico, que é um dos pilares centrais daquilo que consideram que deve ser um
modelo estratégico de desenvolvimento de um concelho ou de uma cidade.
Há uma ausência de respostas, gostava de não dizer ausência, mas confessa que
3,31% de investimento do orçamento municipal numa área tão importante como
esta, não sabe se havia outro objetivo que pudesse utilizar sem ser ausência.---—--
O poder local, ainda que com limitações de competências, pode estimular a criação
de emprego com qualidade, dinamizando ações de captação de investimentos e
apoiando a ação coletiva dos trabalhadores na defesa dos seus direitos.
Regista-se em toda a extensão dos documentos uma ausência preocupante do
envolvimento com os agentes económicos para construir ações coletivas e
adotadas a novos desafios, mas também para enfrentar problemas com que se
deparam os micros, pequenos e médios empresários e todo o tecido económico em
geraL

É necessário considerar os agentes económicos e as suas associações como
parceiros indispensáveis ao desenvolvimento económico local, identificar por um
lado os pequenos e médios industriais e comerciantes, com as suas necessidades
próprias, e por outro lado os grandes investidores capazes de alavancar setores
importantes da economia. Uns e outros procuram respostas distintas, mas ambos
são determinantes para o desenvolvimento económico-social do concelho. Nesse
sentido, a CDU defende a criação do programa de estímulo ao investimento na
produção, defende igualmente o incentivo de apoio à economia local, à
dinamização do comércio local, à criação de um produto turístico que atraia
milhares de visitantes, que se encontram todos os dias a 15 minutos do concelho
de Vila Franca de Xira, um ordenamento e planeamento urbanístico que respeitem
e melhorem a qualidade de vida das populações do concelho, iniciativas que
promovam a mobilidade e os transportes.

No que ao desenvolvimento social diz respeito, e aqui, nos números que foram
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enviados aos membros da CDU, pode-se ler que tem 1,87% de investimento, um
concelho melhor só é necessariamente um concelho com uma sociedade mais
equitativa, onde os munícipes têm acesso aos serviços e bens públicos e onde se
potenciam as capacidades das instituições e organizações, sempre com o sentido
da elevação das condições de vida das populações.

A CDU tem o entendimento que deverá existir uma política integrada, atenta,
solidária e preparada para dar respostas sociais, para agilizar respostas por parte
dos parceiros da rede social, usando todas as competências municipais nesta
matéria e sem desresponsabilizar entidades como, por exemplo, a Segurança
Social. —

É preciso ter uma visão solidária relativamente às grandes questões sociais e às
fraturas que marcam o concelho. Defende por isso o reforço de equipas
multidisciplinares a atuar em bairros e ruas, de forma a reconstruir o sentimento

de pertença e de identificação com os locais cuja propriedade não se deteta de
forma clara e objetiva nos documentos propostos.

Na terceira idade defende uma política de vida ativa relativamente àquilo que são
as suas questões específicas que contribuam para atualizarem as suas
competências e valorizem a sua experiência.

Na habitação, usando aquilo que são as competências municipais, considera
preocupante a ausência de um levantamento das condições de acesso à habitação,
envolvendo naturalmente a administração central, assim como a qualificação da
resposta camarária para situações prementes e de falta de acesso a habitação, de
acordo com a bolsa de habitação social, bairros municipais e outro património
habitacional disperso.

Como os membros da CDU já alertaram, também há a perspetiva para o
lançamento da construção a custos controlados naquilo que diz respeito à
delegação de competências.

Para a CDU, no que respeita à valorização do poder local, há que possibilitar e
incentivar a participação das populações, aproximar os eleitos dos eleitores e

melhorar a relação e o funcionamento dos diferentes órgãos. Deste modo, a
câmara e assembleia municipais, as assembleias de freguesia e os executivos
delas emanados, são órgãos com atribuições e competências próprias, eleitos pelo
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povo, que exigem mútuo respeito e consideração.

À câmara municipal não cabe um papel tutelar sobre as freguesias do concelho.
Tudo leva a crer que só terá existido uma delegação de competências com as
juntas de freguesia, sem garantir os meios humanos, técnicos e financeiros para
esse efeito, bem como o respeitar da instalação do Centro Municipal de Partilha de
Recursos, onde todo o poder local agirá para respostas globais e abrangentes de
acordo com as necessidades e otimizando ao máximo os meios disponíveis.
No âmbito da competência direta da autarquia, o caminho é o de incrementar as
capacidades de concretização da câmara municipal e dos SMAS, fazer um
levantamento das necessidades materiais e humanas dos serviços, bem como um
plano de investimentos que os garanta.

A CDU defende uma intervenção que vise desburocratizar, organizar e aproveitar a
capacidade instalada dos serviços, tendo em vista um atendimento mais rápido e
eficaz na resolução dos problemas. Lamentavelmente, nem no orçamento, nem
nas opções de atividade, se consideram ações há muito propostas e algumas delas
até deliberadas por maioria, no sentido de se estudar a realidade concreta das
instalaçëes da câmara municipal e dos SMAS, por via de um levantamento rigoroso
e sistematizado das diferentes necessidades, que verta uma avaliação e um estudo
consentâneos antes de se tomarem decisões. Por exemplo, no capítulo da despesa
de capital, na rubrica de organização e funcionamento, às grandes reparações
estão destinados 45 000,00€. Está-se a falar de um total de 282 000,00€, o que
evidencia falta de estratégia e prioridade para este capítulo.

Na conservação e manutenção, no plano das atividades municipais, destinam-se
200 000,00€. Estas propostas evidenciam a urgente necessidade de se estudarem
todas as situações de carência e de desconformidade para melhorar as condições
de trabalho e assim melhorar o serviço público.

Naquilo que aos trabalhadores das autarquias e dos SMAS diz respeito, defende o
fim da precariedade laboral, bem como a reformulação do mapa de pessoal,
reforçando as áreas prioritárias com a respetiva contratação de trabalhadores.
Sabe que este documento é à parte e os membros da CDU vão na altura discuti-lo,
mas, tal como o Sr. Presidente também fez referência, não podiam deixar de o
fazer.
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No que diz respeito ao desenvolvimento cultural e desportivo, a CDU defende a
formação integral do indivíduo através de uma aposta na cultura e no desporto e
potenciando o associativismo, aliás, como foi presente em toda a ordem de
trabalhoshoje.

Defende uma política municipal assente na descentralização e no apoio aos
agentes socioculturais. Neste âmbito, considera a revisão do PAMA — Programa de
Apoio ao Movimento Associativo, de forma correta e participada, uma imposição.---
Quando fala de desenvolvimento cultural, procurando exportar aquilo que são os
números do orçamento, pode dizer que se tem 4,73%, mais 5,64% de
investimento.---—

A CDU defende a articulação da atividade cultural do concelho com as populações
e agentes culturais, e preocupa-a o facto de não haver referências explícitas e/ou
programadas para ações como a recuperação do Teatro Salvador Marques, a
ampliação da rede municipal de bibliotecas, reforçando as suas atividades e meios,
o fim das atuais carências de infraestruturas culturais, nomeadamente do Forte da
Casa, Castanheira do Ribatejo e Vialonga, entre outras, ou dar atividade e vida
cultural às quintas municipais do Sobralinho, da Piedade e de Subserra, não
esquecendo a sua reabilitação e conservação. Também é ausente, por via
reivindicativa, o papel do polo do Museu do Ar existente em Alverca do Ribatejo,
dignificando o mesmo e a memória coletiva de uma cidade desde sempre ligada à
aeronáutica, bem como a elevação do papel e função polinucleadas do museu
municipal.

A Sr Vereadora interrompeu a sua intervenção, pedindo desculpa, mas está
mesmo muito doente, está com taquicardia e com alguma dificuldade está
presente na reunião, mas não podia deixar de estar, tendo em conta a importância
do documento.

Prosseguiu, referindo, por outro lado, sobre o museu da tauromaquia, que pouco
ou nada se avança, estando a falar do documento que foi entregue e não
naturalmente daquilo que foi a intervenção do Sr. Presidente hoje que, como disse,
vai muito mais longe, e acha que aquilo que hoje disse devia estar vertido no
documento.

Quanto ao desporto, a CDU defende, como também os seus membros têm vindo a
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manifestar, uma política de desporto municipal através da criação de planos de
desenvolvimento desportivos em estreita ligação com as coletividades e clubes.---
Dá importância à implementação de um projeto de recinto ao ar livre
multidesportos, ao mesmo tempo da construção dos necessários equipamentos
desportivos, com uma piscina em Vialonga, dando assim cumprimento à Carta dos
Equipamentos Desportivos do Concelho.

Para a CDU, um plano de desenvolvimento desportivo é um plano em que os
clubes não pagam o pavilhão, custe aquilo que custar, porque faz parte da
promoção no concelho ter clubes nos seus mais altos níveis competitivos também,
e para se terem clubes nos mais altos níveis competitivos tem que se ter uma boa
base de apoio, a pirâmide tem que ser respeitada, e o que acontece claramente no
concelho, e também já hoje foi dito, é que os clubes têm que pagar os pavilhões.--
Naquilo que diz respeito ao movimento associativo, defende a cooperação e apoio
permanente com o movimento associativo e as instituições, num clima de respeito
e parceria, e a revisão do PAMA, como também já referiu, com critérios e objetivos,
e que este seja discutido e definido com todos os seus agentes.

A proposta do plano de atividades municipais tem pouca admissão no que toca à
dinamização, promoção, produção e divulgação artística, promoção do conjunto de
salas, equipamentos e infraestruturas espalhadas pelas freguesias, a maioria dos
quais com raízes profundas nas comunidades, disponíveis para responder a novas
ideias e a novos projetos, promoção de oferta cultural intensa e crescente na
música, no teatro, no cinema, no folclore, no vídeo e nas artes plásticas, como as
políticas para a juventude deverão ser transversais a todos os setores, da
economia ao social, da cultura ao lazer, ao desporto, das questões laborais à
participação política e cívica. Os membros da CDU não as encontraram com a
devida prioridade na proposta dos documentos que lhes foram enviados.

No que respeita ao desenvolvimento ambiental, consideram que para enfrentar os
desafios do presente e acautelar os impactos do futuro a gestão deve defender o
ambiente como um compromisso para a melhoria da qualidade de vida.

Limpeza, higiene urbana e espaços verdes, é urgente ter um concelho mais limpo e
mais bonito. Nesse sentido, a CDU defende a promoção de investimentos reais e
programados.

—

O6GOPcM



_____

FI. Livro—_--

Reuno de 2017/12/11
Município ( j/ proc2

___________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

É preciso recuperar e cuidar dos espaços verdes existentes, recorrendo a boas
práticas ambientais, sendo necessário alargar as áreas verdes e dar-lhes vida, com
a organização de iniciativas. É igualmente importante garantir o cumprimento dos
contratos de concessão dos espaços.

A CDU defende o investimento nos meios logísticos e materiais para áreas tão
sensíveis como a recolha dos resíduos sólidos urbanos, a higiene pública, a
educação ambiental, assim como, naturalmente, a requalificação paisagística e
ambiental do aterro do Mato da Cruz.

Por aquilo que os membros da CDU disseram e pelas considerações que foram
feitas no início da intervenção por parte do Sr. Presidente ao documento que
demorou 4 dias a ser construído, que demonstrou diferentes sensibilidades e
diferentes preocupações, naturalmente que o seu voto não pode ser favorável.
Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo que, antes de entrar nas
considerações sobre esta proposta de orçamento para 2018, queria referir que,
fruto da sua inexperiência neste cargo, não se apercebeu que poderia ter de
alguma forma enviado uma proposta, ou propostas alternativas ao documento.
Estranhou, porque quando estava na assembleia municipal isso era de facto posto
dessa forma, havia um pedido formal de participar, dar contributos para o
orçamento, e, desta vez, o Bloco de Esquerda não recebeu esse convite.

De qualquer forma, gostaria de dar um pequeno contributo, e vai fazê-lo agora,
durante a apreciação que vai fazer sobre a proposta que lhe foi enviada.
As considerações que tem a fazer sobre o orçamento são as seguintes:

É um orçamento de continuidade das políticas que o Partido Socialista tem
implementado no concelho de Vila Franca de Xira. Não poderia ser provavelmente
de outra forma. O Partido Socialista ganhou as eleições, fez as alianças que fez, e é
aqui presente um orçamento de continuidade. Não é o orçamento do Bloco de
Esquerda, como é evidente, nem poderia ser, é um orçamento com “muito betão”,
diria que é um orçamento do século XX, não é um orçamento do século XXI. Não é
um orçamento que privilegie uma mudança de paradigma do concelho, mudar para
a nova economia, para a economia digital, para outro tipo de desenvolvimento,
mas o Bloco de Esquerda vive tranquilo com isso, é crítico, mas terá que aceitar.

Vê muitos projetos 2020 no orçamento, ou pelo menos alguns, todos na área da
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reabilitação urbana, o que acha bem, no entanto falta outro tipo de projetos. Por
exemplo, na área da cultura, não vê nenhum projeto da “Europa Criativa”, que é
também um quadro que está aberto no âmbito do 2020, e muito importante para a
utilização de fundos que apoiem a construção de cidades criativas, cidades que
criam conteúdos, que criam atividades culturais e que alavancam a sua economia
através das atividades culturais.

—

Diria que este orçamento é muito “hardware” e pouco “software”, e vivemos numa
erade”software”.

Também na área das competências digitais e da transformação digital não vê
nenhum projeto, e isso era absolutamente fundamental para aumentar, quer as
competências digitais dos munícipes, quer dos serviços camarários. Para isso
também há programas que poderiam ser utilizados, como o “Wincode”, que está
aberto até 2030, portanto, tem um prazo de vida maior, que vai muito para além
do ciclo político que se está a iniciar.

Outro tipo de programas a que a autarquia pode recorrer, mas que também não
viu plasmado nesta proposta de orçamento, é o “Urban lnnovative Actions”, para
apoio à juventude. Também é um programa europeu, a que já recorreram cidades
como Barcelona, não é que esteja a querer comparar Vila Franca de Xira com
Barcelona, é evidente que não há qualquer comparação, mas, na sua opinião, a
câmara municipal também tem que elevar a fasquia do concelho, ser mais
exigente e pôr-se “em bicos de pés”. — —

O concelho tem problemas de competição com outros concelhos, nomeadamente
na área das tecnologias, na área do “software”, e é da opinião que se tem que
tornar o concelho atrativo nessa área, para fixar os jovens no concelho de Vila
FrancadeXira.

O concelho de Vila Franca de Xira tem um problema, até consegue ter alguma
capacidade de formar jovens com altas qualificações, mas que depois não
encontram oportunidades no concelho, porque, fundamentalmente, hoje em dia, as
oportunidades que o concelho oferece são na área da logística e na área da grande
distribuição, que diga-se, não são muito atrativas para esses jovens. Devia-se
recorrer a estes programas para evoluir nessa matéria e fazer alguma mudança de
paradigma de desenvolvimento do concelho, mas é evidente que se têm 4 anos
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pela frente e talvez estas sugestões possam ser aceites pelo executivo.
Estas são questões de fundo, que terão que ser refletidas ao longo dos próximos
anos, e o contributo que o Bloco de Esquerda gostaria de dar para este orçamento
é muito mais modesto, julga que não o desvirtua e poderá ser aceite pelo
executivo, e, se for esse o entendimento, poderia considerar abster-se em relação
aestaproposta.

—

já tem sido debatido em reunião de câmara que há um problema grave no
concelho, de qualidade do ar. Tem havido vários problemas de fenómenos de
poluição atmosférica que têm tido um impacto muito grande sobre o concelho.
Houve o malfadado e horrível surto da legioneila, em 2014, têm-se tido também
problemas no que diz respeito ao acompanhamento e à monotorização da poluição
que é feita na Cimpor, e existem outras indústrias importantes sedeadas no
concelho que também estão ligadas ao comércio de licenças de carbono, que não
se sabe exatamente o que é que se passa dentro dessas empresas. Na Cimpor vai-
se sabendo alguma coisa, porque, apesar de tudo, há uma comissão de
acompanhamento do que é que lá se passa e tem havido maior ativismo sobre as
suas emissões, mas há outras empresas, é um iceberg cuja ponta é a Cimpor, e
não se sabe exatamente o que é que as outras andam a produzir.
O que o Bloco de Esquerda gostaria de propor é algo que até já foi, de certa forma,
debatido na assembleia municipal, no anterior ciclo político, e até houve uma
proposta sua, muito genérica, que foi votada por unanimidade, que a câmara
municipal tenha meios de diagnóstico e monotorização da qualidade do ar e da
poluição atmosférica. — — —

O Bloco de Esquerda andou a estudar um pouco este assunto, até porque fez parte
de uma proposta sua na última campanha eleitoral, e aquilo que considera que
será adequado para fazer isso é a aquisição de equipamentos móveis de medição
de partículas, de análise do monóxido de carbono, que está ligado aos processos
de combustão, como no caso da Cimpor e destas empresas que estão ligadas ao
negócio das emissões de carbono, e também o controlo dos áxidos de azoto e dos
dióxidos de enxofre.

A análise dos dióxidos de enxofre é particularmente importante, até porque
registaram-se pelo menos duas situações em Alhandra em que houve queixas de

06 GOP cM 12/25



FI. Livro —

Fl.Ata 05 -

Reunião de 2017/12/11
Município

,ii

Proc2

_________________

Vila Franca de Xira Deliberação n

Câmara Municipal

irritações cutâneas e respiratórias, e sabe que é normalmente este tipo de
poluentes que estão na origem disso. Na altura não se chegou a conclusão
nenhuma, as duas empresas que poderiam ter causado esta situação descartaram-
se da mesma, disseram que não era da sua responsabilidade, que não eram elas, e
uma delas até disse que o problema teria vindo da autoestrada, da Ai.
É para não se ficar neste limbo de que ninguém é responsável que acha que o
município deveria ter este tipo de equipamentos, até porque, de certa forma, o
município já recorreu a este tipo de equipamentos. Sabe que há uns anos, julga
que em 2005, houve uma caracterização do estado da qualidade do ar do concelho
e foi contratada a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa, que fez este estudo para o município e tem este tipo de equipamentos.
julga que o recurso a este tipo de tecnologia não deveria ser pontual e para fazer
estudos, mas devia ser usado de uma forma mais sistemática e permanente.
O investimento de que está a falar é um investimento que pode ser feito a 4 anos,
para aquisição de duas unidades destas, e o valor dos equipamentos, já com a sua
manutenção anual para o período dos 4 anos, com a formação e a certificação dos
mesmos, rondaria os 400 000,00€, ou seja, está a falar de um investimento que
seria de 100 000,00€ por ano. julga que o impacto disto pode ser absorvido pelo
orçamento, está a falar de 0,16% do orçamento que é proposto, pode ser faseado

durante estes 4 anos, poder-se-á começar pela aquisição de uma destas unidades
e depois uma segunda unidade. Considera que seria importante ter duas unidades
para se ter um “backup”, uma redundância, da primeira unidade. Esta era uma
proposta que deixaria.

Estes preços foram obtidos junto dos fornecedores destes equipamentos em
Portugal, que são fornecidos por duas empresas, a Vértice e a BHB, e gostaria que

a mesma fosse considerada. Pode, na sequência desta proposta, fornecer mais

informação sobre estas tecnologias e sobre como é que isto se poderia fazer, se o
executivo, de alguma forma, estiver interessado no assunto.

Sobre a proposta em concreto que está feita, gostaria ainda de colocar mais
algumas questões, nomeadamente o que é em concreto a zona franca de

habitação, e pelo que leu no orçamento, este atrasou 1 ano um investimento na

ordem dos 550 000,00€.
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No que diz respeito à conservação e salvaguarda do património edificado, tinha-se
uma previsão no ano passado, para o período entre 2018 e 2021, de 625 000,00€,
e no orçamento de 2018 esta previsão passou para 123 000,00€. É uma redução
significativa na área da conservação e salvaguarda do património edificado.
Gostaria também de perguntar se está prevista alguma recuperação dos trilhos
que ligam os fortes das Linhas de Torres que existem no concelho. Tem visto no
site da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, até porque se interessa por este
tipo de atividades, que existe a referência a estes trilhos, mas depois não encontra
os mapas e informação concreta que permite, por exemplo, atrair este tipo de
turismo, de pessoas que gostam de andar a pé, de fazer estes trilhos pela natureza
e que fazem percursos que de alguma forma fazem evocações históricas.

Na sua opinião, seria interessante, até no âmbito desta conservação e salvaguarda
do património edificado, ser informado sobre esta questão. No caso dos fortes está-
se a falar de património edificado, e esses trilhos também sào, de alguma forma,
património edificado.

No caso concreto das bibliotecas municipais, repara que há um abaixamento
significativo da verba, de 80 000,00€ para 40 000,00€, e gostaria de ter uma
explicação para o sucedido. Neste caso em particular, no orçamento de 2017,
havia uma verba de 17 000,00€ para jornais e revistas, que é um dos grandes
atrativos das bibliotecas municipais, que agora não vislumbra no novo orçamento.
Gostaria de saber se isto acabou, e, nesse caso, acha que é mau, ou se não, se
estará incluído noutra qualquer rubrica e não é evidente a sua identificação.
Concluiu, dizendo que, para já, são estas considerações que tem a fazer sobre o
orçamento.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que há questões que foram perguntas feitas
pela Sr Vereadora Regina Janeiro. No início da sua intervenção, antes de ler a
proposta, de algum modo indiciou o que é que depois a própria CDU iria referir. Já
andam aqui há muito tempo e, naturalmente, seria surpreendente se a situação

fosse diferente. Mas isso tem a ver com o debate político, tem a ver com a forma
de cada um tentar exprimir politicamente aquilo que lhe parece mais adequado, e
nem sequer vai comentar muito o assunto, aliás, até por respeito pela forma
debilitada como está a Sr Vereadora, e agradece-lhe, sinceramente, não estando
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bem de saúde, ter vindo aqui defender, como defendeu, o seu projeto polftico. Às
vezes faz-se um sacrifício grande, às vezes também acontece consigo, estão na

câmara municipal, faz parte, se tivessem outro tipo de ocupação, se calhar,
reagiriam de outra forma, e deseja à Sr Vereadora rápidas melhoras.

Prosseguiu, dizendo que, de facto, há questões mais finas que vai pedir ao Sr.
Vereador António Félix que responda àquilo que for possível responder, não se tem

tudo de memória, mas pensa que a maioria das questões o Sr. Vereador

conseguirá responder.

Tomou a palavra o Sr. Vereador António Félix, dizendo que, como tem referido

noutros momentos, um orçamento, seja ele qual for, seja ele de que empresa for,

ou de que instituição for, é um instrumento de trabalho que ao longo do tempo vai

sendo ajustado e alterado no sentido daquilo que serão as opções. No caso da

câmara municipal são as opções polfticas e de investimento que foram definidas,

no caso de outras empresas não são opções políticas, são opções de investimento,

mas são sempre opções.

Indo um pouco de encontro às questões que foram levantadas pelo Sr. Vereador

Carlos Patrão, dizer também que é finito, ou seja, tem receitas e tem despesas, e
está equilibrado. Qualquer aumento das despesas terá que ser compensado, ou por

redução de outra despesa, ou por aumento da receita. Não há volta a dar, é assim.

O próprio gostaria muito de ter muito mais investimento, obviamente, mas isso

tem que ter por trás a respetiva receita.

Quanto às questões que foram levantadas pela Sr Vereadora Regina janeiro,
relativamente às receitas de capital e os 8 milhões de euros, é fácil, são as

instalações da Marinha. A câmara municipal teve mais 8 milhões de euros no ano

de 2017 e terá menos 8 milhões de euros no ano de 2018.

Relativamente, às questões de subida em algumas rubricas, a câmara municipal

faz o seu orçamento com base naquilo que está definido no POCAL, que é a média

dos últimos 24 meses que precedem a efetivação do orçamento, e é com essa

base que estes valores aparecem.

Relativamente aos resíduos sólidos, o aumento de receita tem a ver com aquilo

que foi aprovado numa das últimas reuniões de câmara, com o processo de

ajustamento da subsidiação aos resíduos sólidos por parte da câmara municipal,
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que é um projeto a 5 anos. Portanto, aumenta a receita por um lado e diminui o
montante que é o subsídio.

Julga que em termos globais respondeu às questões, obviamente que gostava
muito de ter algumas generalidades que foram ditas, aliás que também são o
objetivo do executivo municipal, mas, fundamentalmente, o executivo vive de
medidas concretas e precisa de saber quanto custam e onde é que vai buscar esse
financiamento. Isto é fundamental, estas questões são todas muito interessantes, e
achou algumas das propostas que foram levantadas muito interessantes, o
problema é sempre o mesmo, quanto custa e onde é que se vai tirar, ou onde é
que se vai buscar, e isso é sempre uma dificuldade.

Relativamente à questão que o Sr. Vereador Carlos Patrão levantou, referiu a
página 73, 20 000,00€, ação 0601030003.

Terminou, mencionando uma questão levantada pela Sr Vereadora Regina janeiro
a que não respondeu, uma diferença significativa, em termos de receita, do
orçamento inicial relativamente ao orçamento final do ano passado. Tem a ver com
o saldo de conta de gerência, e algumas das rubricas irão ser reforçadas logo em

janeiro. Através da alteração prevista no Orçamento do Estado para 2018 haverá a
possibilidade de introduzir o saldo de conta de gerência logo em janeiro, e
previsivelmente o executivo irá fazê-lo na segunda reunião de janeiro. Algumas
rubricas serão reforçadas e esta diferença significativa será compensada, ainda

não sabe, porque ainda é prematuro dizer quanto é que vai ser o saldo de conta
gerência, mas espera, como disse, poder incluí-lo na segunda reunião de janeiro.---
Interveio o Sr. Presidente, perguntando se há mais alguma questâo, não havendo,

vai passar a fazer uma breve intervenção e seguidamente passar à votação.

Disse considerar que o Sr. Vereador António Félix sintetizou muito aquilo que é um

documento com estas características. É um documento político, obviamente, cuja
discussão política é feita neste momento. Não ia entregar a sua intervenção,
juntamente com o orçamento, não teria grande sentido, aliás, não é habitual que

assim se faça, assim como não era habitual no passado que o Partido Socialista

tivesse informação atempada das questões. A Sr Vereadora Regina janeiro referiu

que não conhece nenhuma experiência a nível do país, mas ele próprio já viveu

uma experiência em que as coisas eram assim.
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Aquilo que quer dizer à Sr Vereadora é que estava expectante, somente, mas não
muito, de que a CDU pudesse enviar uma proposta concreta, objetiva e clara, sem
isso pôr em causa o seu sentido de voto. Os membros da CDU votam como bem
entenderem, aliás, nos 4 anos as opções foram quase sempre idênticas, à exceção
dos serviços municipalizados, mas também houve diferenças de opção. De modo
que, aquilo que lhe pode dizer, é que o executivo respeitou integralmente aquilo
que a lei determina relativamente às questões dos direitos de oposição,
inclusivamente enviou os documentos em tempo oportuno, no prazo
absolutamente de acordo com aquele que a lei determina. Outra coisa não podia
deixar de ser, como é evidente.

Aquilo que a Sr Vereadora refere foi uma situação que o próprio depois deu
instruções ao seu chefe de gabinete para lhe enviar, o documento em Excel, que
lhe foi enviado, mas também, no passado, nunca foi enviado assim, e a CDU
sempre conseguiu fazer o seu trabalho de casa, mas o que o executivo quer é
encontrar soluções que melhorem as condições de trabalho da oposição. A
oposição é extremamente importante para chamar a atenção de um aspeto ou
outro e, sobretudo, para apresentar propostas, como aquelas que já foram aqui
hoje apresentadas.

É neste conjunto, neste trabalho autárquico que faz, que o executivo vai
prosseguindo a sua estratégia. Evidentemente que têm visões diferentes, sobre
isso não vale a pena dizer muito mais, na medida em que no decorrer do mandato
essas situações vão—se evidenciar.

Hoje os membros da CDU colocaram duas propostas que constam do pograma
eleitoral da CDU, outras virão, outras nem sequer estarão, e cá estarão todos para
conversar.

É verdade que, nesse contexto, a câmara municipal tem que ter um orçamento

onde caiba aquilo que for possível. Houve várias reuniões, mas numa delas o Sr.
Vereador Nuno Libário estava extremamente entusiasmado com necessidades de
investimento, e não foi só o Sr. Vereador Nuno Libório, acha que foi também um
vereador que não está nesta composição da câmara municipal, o Sr. Vereador Rui
Rei, e, numas contas grossas que o próprio fez, nem dois orçamentos chegavam,

eram mais de 100 000 000,00€. Compreende que efetivamente são necessidades,
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são, absolutamente, não está em causa, é preciso é verificar se a câmara
municipal tem capacidade, e não tem.

Ao longo de 4 anos é possível fazer muito, como aliás o Sr. Vereador Carlos Patrão
referiu, numa proposta que fez, que o executivo vai analisar, de faseadamente
comprar equipamentos específicos para monitorizar a qualidade do ar. É uma

possibilidade, hoje já se faz, através das estações, uma das quais está dentro da
própria Cimpor, mas nada custa avaliar se existem condições de fazer ainda
melhor nesse capítulo.

Prosseguiu o Sr. Presidente, dizendo que, de facto, o orçamento da câmara
municipal é um orçamento equilibrado, prudente e rigoroso, para que não haja

problemas de falta de dinheiro para pagamento a fornecedores, de não pagar
atempadamente aos trabalhadores, enfim, para assumir todos os compromissos

que naturalmente o executivo tem que assumir a tempo e a horas, e isso só é fruto

de uma gestão rigorosa.

Há outros municípios que têm dificuldades, ouviu bem o que ouviu, neste sábado,

de muitos municípios a lamentarem-se de problemas vários. Por exemplo, continua

a não perceber, e já disse isto em sede própria do seu partido, relativamente ao
fundo de apoio municipal, porque é que isso ainda está instituído. No caso de Vila
Franca de Xira são 452 000,00€, que muita falta fazem, ao longo de 7 anos. Espera
que, efetivamente, esta matéria seja resolvida a muito breve prazo. —

A questão das instalações dos trabalhadores, mais do que planos, são factos. No
passado mandato fez-se um esforço bastante grande de melhorar as condições de

trabalho para muitos trabalhadores, e vai-se continuar a fazê-lo.

Na questão da habitação, efetivamente é uma das áreas onde o executivo tem
apostado muito, e vai apostar. É uma área que está agora entregue, em termos de

responsabilidade, à Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus, o trabalho está
esquematizado, no âmbito da estratégia Portugal 2020, onde se vai, efetivamente,

e em resposta também ao Sr. Vereador Carlos Patrão, fazer um investimento muito

avultado em duas áreas que são necessárias, no PER da Póvoa de Santa Iria e no

PER de Povos, mas tem sido feito muito trabalho em termos da conservação e da
reparação da habitação social. Aliás, a câmara municipal tem empreitadas em

contínuo, para resolver as coisas mais prioritárias.

Município
de
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Quer dizer à Sr Vereadora Regina Janeiro, e já lhe referiu isto numa ou outra vez,

mas acha que deve fazê-lo novamente, que quando se iniciou o mandato anterior

deparou-se com cerca de 100 fogos que não tinham condições de habitabilidade, e
foi aí que o executivo apostou seriamente, em investir nessa área, mas, para isso,

houve necessidade também de fazer parcerias com as pessoas que necessitavam
decasa.

Há um concurso, há pessoas que ficam como suplentes, e dentro desses suplentes

a câmara municipal foi consultando, de acordo com a lista, se estavam disponíveis
para um determinado fogo poder ser habitado por essa família, sendo que a
câmara municipal apoiava em materiais e mão-de-obra, e a própria família também

contribuiria de algum modo, financeiramente, ou também com mão-de-obra, para
repararofogo.

Desta forma, conseguiu-se hoje não ter nenhuma casa fechada por falta de
reparação. É assim que se tem que trabalhar, é assim que se vai continuar a
trabalhar, porque quando se diz que um dos nossos desejos é a solidariedade, a
solidariedade faz-se por factos, vê-se por factos, e o executivo, nessa matéria, tem

feito muito trabalho e vai continuar a fazer, para ajudar as famílias socialmente

mais vulneráveis. É isso que é o ponto fundamental do seu trabalho, no seu ponto

de vista, mais que outras coisas também importantes, bem como a área da

educação, uma escola pública, equitativa e aberta a todos, que é um aspeto
fundamental, também como nas áreas da cultura, que o executivo tem vindo a
fazer, e vai continuar, com o trabalho que a Sr Vereadora Manuela Ralha vai
desenvolver com a sua equipa.

Referiu que a Sr Vereadora falou também na questão do PAMA, que também já
referiu, mesmo antes das eleições, a necessidade de uma revisão do PAMA.

Todas estas matérias são evolutivas e há momentos em que, de facto, têm que se

reanalisar os regulamentos municipais, como aliás se estava a falar há pouco do
regulamento de taxas, e verificar se há necessidade de alterações. O executivo

vai, com todo o movimento associativo, trabalhar nesse sentido, para se

encontrarem soluções, ou de reforço de meios financeiros, vai-se ver, ou encontrar

outras metodologias que permitam, por exemplo, a plurianualidade dos

investimentos, coisa que hoje não acontece, e isso também no próprio orçamento
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participativo.

Há matérias que convém de facto analisar, como a questão das áreas culturais e
artísticas, e, quando fala disso, está a falar da questão que teve uma expressão
bastante grande no último mandato, que é a questão dos grupos profissionais. Há
que, de uma vez por todas, clarificar esta matéria. O concelho nunca teve, por
exemplo, tantos grupos de teatro como tem hoje, espera que esta onda continue e
cada vez haja mais pessoas ligadas ao teatro, sobretudo com as escolas do
concelho, através dos “Aprendizes do Fingir”, que esses jovens, essas crianças, no
futuro sejam “consumidores de cultura”.

É assim que, de facto, os teatros têm que estar, cheios, e para isso têm que se
preparar as crianças, e é o que se faz também aqui, em Vila Franca de Xira.

Esta matéria dos grupos profissionais é uma matéria que tem que ser clarificada,

porque, efetivamente, o trabalho e as questões que foram faladas, no seu ponto de
vista, não foram bem abordadas por esses grupos, e provavelmente da parte da
câmara municipal também não foram bem explicadas. Há que encontrar

metodologias que sejam confortáveis para todos, financeiramente e também da
forma como esse desenvolvimento de trabalho tem que ser feito.

Há outras matérias, como a higiene urbana, que é uma questão em que o

executivo vai continuar a investir, porque, efetivamente, há um aspeto em que

precisa também muito da contribuição dos munícipes. Há uma parte em que, por

mais que a câmara municipal se esforce, por mais que se faça investimento, por
mais que os trabalhadores se esforcem, e esforçam-se muito, se não houver um
claro cumprimento de regras que estão estabelecidas, é muito difícil. Limpa-se

uma ilha ecológica, ou um contentor, passado um bocadinho já está cheio outra
vez, porque há horários específicos e algumas pessoas não respeitam, felizmente

que são só algumas, mas essas pessoas também provocam a dificuldade que por

vezes o serviço tem, de modo que se vai também agir muito na informação,

continuar a insistir muito na informação.

Prosseguiu, dizendo que o Sr. Vereador Carlos Patrão referiu que é um orçamento

de continuidade, o que pensa que até é um elogio. É porque o projeto político do
Partido Socialista foi sufragado maioritariamente, e foi justamente numa

continuidade de uma visão estratégica, económica e social que tem vindo a
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desenvolver no concelho. Dir-lhe-á o Sr. Vereador que é preciso fazer mais isto e
mais aquilo, etc. 0k, tudo bem, mas, efetivamente, há uns anos a esta parte o
Partido Socialista tem-se apresentado nas eleições com um projeto claro e objetivo
e tem tido vencimento. Não vale a pena dizer que as pessoas não sabem o que
querem, as pessoas sabem o que querem.

Recebe com grande consideração a referência de ser um projeto de continuidade.
É verdade que, aqui e acolá, e os contributos do Bloco de Esquerda também serão
importantes, como aliás já foi referido, o executivo está sempre disponível para
falar com o Bloco de Esquerda, ou qualquer outra foça da oposição, para analisar e
fazer, como disse o Sr. Vereador António Félix, as alterações ao próprio orçamento,
para alojar e incluir algumas propostas que possam surgir. Aqui não há passos de
mágica, para se incluir algo tem que se tirar algo, e essa é uma decisão política
que muitas vezes tem que se tomar.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo que gostava só de dizer uma coisa,
um “rematezinho” só, mas não queria ficar com a última palavra, o Sr. Presidente é
que a terá.

Respondeu o Sr. Presidente que vai dizer, com certeza, e a última palavra será
sempre do próprio, porque vai pôr o ponto à votação, de qualquer modo, se o Sr.
Vereador quiser intervir já, se calhar está a ser maçador para o Sr. Vereador, mas

permite que use da palavra, visto estar com um espírito natalício muito apurado

hoje. — —

Interveio Sr. Nuno Libório, dizendo que não é seguramente pelo espírito natalício, é
pela importância do documento que está em apreço que seguramente devolve
também à CDU a possibilidade de ela, não de recentrar a discussão já feita sobre
esta matéria, não antes também de querer forçosamente insistir no vincar de
alguns dos seus pontos de vista, que são absolutamente legítimos, e aliás, também

absolutamente transparentes, na medida em que constam do seu plano de ação
eleitoral, mas fundamentalmente...

Interrompeu o Sr. Presidente, questionado se o Sr. Vereador vai fazer outra

intervenção como fez a Sr Vereadora Regina janeiro, deu-lhe a palava para o Sr.
Vereador clarificar um especto ou outro, foi nesse sentido que lhe deu a palavra.--

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório julgar que os membros da CDU e o Sr. Presidente
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têm que se entender sobre essa matéria, e se o Sr. Presidente lhe der
oportunidade depois fará as suas conclusões sobre a matéria, mas pede-lhe que
não interfira tanto, ou interfira o menos possível, por favor, sob o espírito de
liberdade que também assiste às forças políticas sobre as suas matérias.

Queria dizer-lhe, de uma forma muito simples, porque esse argumento é muitas
vezes utilizado pelo Partido Socialista, e pelos vistos secundado pelo PSD, de que a
CDU, quando se coloca perante a construção de um orçamento municipal,
apresenta um orçamento em que aponta apenas para as questões da despesa,
esquecendo-se de olhar também para as questões da receita, que isso não é
verdade, e tanto não é verdade que a CDU voltou a insistir numa visão, não só de
desenvolvimento integrado, em que muitas das vezes bastava a mudança do estilo
e da forma para atingir esse objetivo, mas, fundamentalmente, e pede a atenção

do Sr. Presidente, num caráter de previsão plurianual de investimentos.

Vai só dar ao Sr. Presidente três pequenos exemplos de como aquele argumento
que aduziu há pouco não corresponde à verdade e constitui-se até de elevada
injustiça para a apreciação política que a CDU fez sobre o documento do Partido
Socialista e do PSD.

Custa dinheiro recriar a Comissão Municipal de Cultura? Não custa. Custa dinheiro

criar condições para incentivar a participação da população no concelho de Vila

Franca de Xira para melhorar as decisões do município? Não, não custa. Custa

dinheiro fazer a piscina em Vialonga? Esse sim, custa, e consta de um
compromisso eleitoral também do Partido Socialista. É uma defesa de investimento
feita pela bancada da CDU, e, infelizmente, continua a não ter qualquer tipo de
programação plurianual. Portanto, Sr. Presidente, sobre esta matéria, com rigor,
com honestidade e com muita coerência, a CDU apresenta a sua visão política dos
factos.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que é óbvio que “as conversas

são como as cerejas”. O estatuto de oposição foi criado em 1998, quando o Sr.
Presidente era vereador e a câmara era de uma outra força política, ainda não

existia esta figura do estatuto da oposição. A lei não define prazos, o que a lei
define é “atempadamente”, e atempadamente é aquilo que cada um considerar

que é justo, e aqui claramente, a opção, foi dar uma semana. Também não diz que
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tem que ser sentados a uma mesma mesa, o que a própria está a dizer é a prática

daquilo que o executivo vai fazendo.

O Sr. Presidente está sempre a falar do passado, e não pode haver futuro sem

haver passado e sem haver presente, mas está-se numa nova câmara, não sabe se

é justo estar sistematicamente a dizer que “anteriormente entregavamos assim,

agora colocam não sei o quê”, “anteriormente fazíamos, e agora , não sabe se

isto é justo, nem para o Sr. Presidente, nem para quem está de novo. São pelo

menos 5 vereadores novos, se os membros são só 11, uma parte muito

significativa são pessoas novas que estão na camara, que estão sentadas na mesa

da reunião. Acha que não é justo estar-se sempre a fazer esta comparação.

Depois, claro, a câmara municipal é um órgão colegial, é um órgão executivo, para

deliberativo basta a assembleia municipal, onde há as bancadas. Naturalmente,

aquilo que cria que todos defendessem é que fosse um órgâo muito mais de

construção coletiva e não que eternamente tivessem aqui a oposição. O que a lei

define é que são um árgão colegial, e gostava que conseguissem ter esse tipo de

relação, que é desejável às pessoas que fazem parte de um órgão chamado

camara municipal.

Para terminar, e como o Sr. Presidente percebeu não vai ao concreto em nada,

porque não é sobre nada, o que tinha a esclarecer conseguiu esclarecer, não tem

problema nenhum, mas como disseram todos, e bem, o orçamento é feito de

opções. Quem construiu o orçamento que vai à votação, fez opções, como

também, quem o analisa, tem as suas opções, e isto é democracia, isto é elogiável

e respeitável. Naturalmente que se fosse a CDU que tivesse ganho a presidência

da câmara, teria outro tipo de opções, o que seria respeitável.

O que lhe estranha é que lhe peçam que faça sugestões em concreto, a própria é

só vereadora, e o Sr. Presidente é só presidente, têm que dar orientações políticas,

transformar as orientações políticas em números não é o papel de nenhum dos 11

membros que está à mesa e que tem capacidade para decidir. Era muito mais fácil

dizer, “eu acho que deve fazer isto e deixar de fazer aquilo”, mas essa não é uma

condição que crê que se exija a quem vai a votos. Quem vai a votos dá orientações

políticas, foi isso que os membros da CDU procuraram fazer com o documento que

apresentaram e com a intervenção que aqui fizeram. São opções polfticas, e não,
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naturalmente, números, que crê que não é a si que compete essa função.
Interveio o Sr. Presidente, dizendo que nem sempre assim foi, mas pronto, é uma
nova visão das coisas, que tem que encarrar, o que quer dizer que não há uma
apreciação, nem há propostas, há uma apreciação política e os membros da COU
ficam-se por aí. É uma opção que não comenta, e já percebeu que vai ser assim
para o ano e nos anos seguintes.

Para terminar, dirigiu-se ao Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo que o emprego e
as empresas são todas bem-vindas, logo que cumpram as regras que a lei exige
em termos ambientais. Têm que ser empresas amigas do ambiente, sem dúvida
nenhuma, e esta compatibilização é absolutamente decisiva para o caminho que o
executivo quer seguir em termos ambientais. Teve um problema grave, tem
insistido nos locais certos e adequados, não anda aí “em bicos de pés” a dizer o
que faz, porque as coisas têm que ter discrição numa situação tão dramática como
esta, tem trabalhado com a associação, vai continuar a trabalhar, e vai apoiar
naquilo que puder apoiar, no âmbito das competências da câmara municipal, as
famílias que foram afetadas.

—

Há uma preocupação que o Sr. Vereador colocou que deve ser uma preocupação
de todos, porque, efetivamente, as questões ambientais têm tido uma incidência
muito importante em vários domínios, que se tem que ter em consideração.
Concluiu, dizendo que vai pôr o pondo à consideração da câmara municipal,
perguntando quem vota contra e quem se abstém, referindo que o ponto é
aprovado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador do Bloco de Esquerda e
com os votos contra dos Srs. Vereadores e da Sr Vereadora da CDU.
Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo pretender fazer uma declaração de
voto:

Apesar deste orçamento não ser o orçamento do Bloco de Esquerda e de ter
divergências de fundo sobre o mesmo, o seu voto foi o de abstenção, uma vez que
o Sr. Presidente demonstrou abertura para estudar o assunto da aquisição de
meios que possam monitorizar a qualidade do ar e os fenómenos de poluição que
existem no concelho.

Indo de encontro ao repto que lhe foi lançando, onde é que corta, também não tem

nenhum problema de dizer onde é que cortava, na sua opinião o município de Vila
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Franca de Xira gasta muito dinheiro em “software” proprietário, era relativamente

fácil em 4 anos poupar o dinheiro para comprar as “sniffers”, e também está

disposto a trabalhar nesse sentido, se houver interesse.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, dizendo que é uma área que a maioria das

pessoas presentes domina ligeiramente, mas quando se chega a esse tipo de

opções, só efetivamente pessoas com um grau de conhecimento apurado para

tomar as decisões certas.

O Sr. Vereador António Félix e a equipa que está sobre a sua dependência política

certamente que terá todo o gosto de ouvir o Sr. Vereador, no sentido de dizer o

que é que faria e quais eram as opções que tomaria, depois logo se vê.

As decisões que foram tomadas estão fundamentadas, o Sr. Vereador poderá

contrariar em termos técnicos essa fundamentação, não tem problema nenhum, o

que o executivo quer é que em termos tecnológicos e na área da informática o

município funcione bem, e o município de Vila Franca de Xira é considerado um dos

municípios que funciona bem nessa área. Poderá funcionar ainda melhor? Conta

com o Sr. Vereador para esse efeito.

Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da CDU e a abstenção

do membro do Bloco de Esquerda, aprovar o orçamento municipal para 2018 e

grandes opções do plano para 2018/2022. —
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1. Assunto: MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2018

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n 6188/17, de 30/11, do

DGAFj/DRH, para aprovação do mapa de pessoal da câmara municipal para o ano

de 2018, e posterior remessa à assembleia municipal para aprovação nos termos

daleL

3. Informações/pareceres: Anexam-se informações n2 6188/17, de 30/11, n2

6023/2017, de 23/11 e 5239/17, de 11/10, do DGAFJ/DRH, documentos que se dão

por inteiramente reproduzidos nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Presidente submete o assunto à reunião de câmara para

aprovação.

Interveio a Sr? Vereadora Regina janeiro, referindo que os membros da CDU

pretendem colocar também aqui, mais uma vez, uma questão de forma e uma

questão de conteúdo.

Relativamente à forma, pareces-lhe que poder fazer comparações com o ano

anterior, para quem está pelo menos de novo nesta função, poderia ajudar, era

uma sugestão que se fizesse das próximas vezes, para quem faz a leitura poder

ver aquilo que é a evolução do mapa de pessoal.

Gostaria de perguntar: Abateram-se alguns lugares, isso quer dizer o quê? Que

estes já não vão ser necessários? Quais as razões que determinam a exclusão

desta necessidade?

Depois, porque é que são necessários mais 66 lugares e quais são os motivos que

levaram à necessidade de contratação a termo e, consequentemente, ao recurso a

vínculos precários. Também, naturalmente, crê que já disse, mas vinha a pergunta

colocada neste ponto e é aqui que a vai fazer, se este mapa de pessoal tem todo o

orçamento que dele precisa plasmado no documento que se acabou de aprovar. No
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orçamento que se acabou de aprovar os números deste quadro de pessoal que o

Sr. Presidente propõe hoje aprovar estão todos vertidos?

Interveio o Sr. Presidente, perguntando se é vertidos em termos financeiros.

Respondeu a Sr Vereadora Regina janeiro que sim, claro.

Prosseguiu o Sr. Presidente, dizendo que, como habitualmente, e como a lei

determina, foi enviada ao STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da

Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins e à

FESAP - Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins

Públicos, a avaliação do mapa de pessoal, e as questões colocadas pelo STAL

referiam-se, “grosso modo”, áquilo que a Sr Vereadora acabou de referir.

Interveio de novo a Sr Vereadora Regina janeiro, referindo que os membros da

CDU não receberam esse documento.

Esclareceu o Sr. Presidente que despachou o documento no dia 5 de dezembro,

que chegou no dia 4, não sabe a que horas, porque efetivamente o STAL ainda não

tinha tido oportunidade de enviar a sua posição. A FESAP também enviou no dia 5

de dezembro a sua posição, e já vai dizer qual a resposta da câmara municipal,

mas depois pode enviar estes documentos. —

Disse o STAL: “Somos a explicitar que após uma análise do mapa de pessoal

remetido, após audição dos trabalhadores, entendemos que deveriam ser criados

mais lugares, como por exemplo a carreira de assistente operacional. Face ao

exposto, somos a solicitar esclarecimentos relativamente ao seguinte: Na extinção

dos lugares foram considerados 12 postos de trabalho extinguidos na carreira de
assistente operacional”.

Estaéa questão defundo.

Assim, e como primeiro ponto, a construção do mapa de pessoal deriva das

necessidades dos próprios serviços. Evidentemente que tem uma análise direta,

em primeira linha, dos responsáveis, dos dirigentes, alguns dos quais estão

presentes, e numa segunda linha uma avaliação dos próprios vereadores, e o

próprio, como responsável pelos recursos humanos, em termos finais, dá as

indicações que entende que deve dar, de acordo com as informações que lhe

chegam. É assim que isto funciona sempre, todos os anos.

Aquilo que se procura é ir ao encontro daquilo que os serviços enviam, os seus
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pedidos de necessidade de preenchimento de lugares nas mais diversas áreas,
para o bom desempenho desses mesmos serviços, e mais uma vez foi o que foi

feito.

A resposta que foi dada diz:

“Informar o seguinte: 1. Apesar de se propor a extinção de 12 lugares é de realçar

que se propõem criar 66 novos lugares, o que representa um aumento de 54
lugares no mapa de pessoal; 2. Quanto à necessidade de criação de mais lugares

de assistente operacional, é de referir que o mapa de pessoal é construído tendo

por base as necessidades indicadas por cada serviço, (como aliás acabou de
referir) pelo que a eventual criação de novos lugares é objeto de análise nessa

fase. Quanto aos lugares que se propõem serem extintos, considera-se que não se

vislumbra a necessidade de virem a ser preenchidos”.

Há lugares que não há necessidade de preencher e têm que ser extintos.

Depois, à FESAP foi dada uma resposta semelhante, na medida em que as
perguntas não eram exatamente iguais, mas eram mais ou menos as mesmas.

De maneira que o mapa de pessoal da câmara municipal tem em vista também
criar lugares para se avançar com procedimentos concursais para que as pessoas
possam vir a ocupar esses lugres através de concurso e resolver essa situação.

Não há nenhuma diminuição de lugares no mapa de pessoal, há, isso sim, a criação

de mais 54 lugares neste mesmo mapa.

Não sabe se respondeu às questões que a Sr Vereadora colocou, agora, também é
verdade que em cada momento se pode alterar, no próximo mapa de pessoal, ou,
também já aconteceu, e é provável que possa vir a acontecer, o próprio mapa de
pessoal poderá vir a reunião de câmara para alteração, por uma necessidade que
não estava prevista, em que tem que se abrir o iugar para o efeito. Assim, o mapa
de pessoal está absolutamente equilibrado. —

Há uma questão de fundo que a Sr Vereadora falou, que é a preocupação do

executivo também, a questão da precariedade. Evidentemente que diminuir a
100% é difícil, na medida em que há avenças que não se podem dispensar, nem
sequer se pode considerar esta questão da avença como uma questão de
precariedade. Agora, quanto à que tem a ver com os CEI — Contratos Emprego

Inserção, que têm uma incidência maior na área da educação, o executivo está a
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restringir ao máximo, e quer mesmo ver se neste mandato acaba com esses
lugares. Não são muitos, em outubro deste ano a câmara municipal tinha 11
trabalhadores nessa situação, entretanto houve necessidade de se fazerem alguns
contratos com o IEFP — Instituto de Emprego e Formaçâo Profissional, por situações
muito urgentes que derivam também de uma alteração que o Ministério da
Educação fez já com o ano letivo a decorrer, que foi a alteração dos rácios, que
trouxe uma complicação tremenda.

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, dizendo que foi uma grande vantagem
para as crianças.

—

Prosseguiu o Sr. Presidente, referindo que isso está tudo tratado, foi logo
imediatamente tratado, mas podia ter sido tratado antes do ano letivo começar.--—
A Sr Vereadora Regina Janeiro interveio novamente, mencionando que era uma
reivindicação antiga.

Concordou o Sr. Presidente, dizendo que com certeza que sim, mas a câmara
municipal não tinha que cumprir esse rácio, cumpriu o rácio que estava
estabelecido, ao haver uma alteração já com o ano a decorrer, enfim, resolveu-se,
tinha que se resolver e resolveu-se. —

Terminou, referindo que crê que respondeu às questões que a Sr Vereadora
colocou.

Tomou a palavra a Sr Vereadora Regina Janeiro, dizendo que a questão é que, da
forma como é apresentado o mapa de pessoal, dá para perceber onde é que
entram e de onde saem, e efetivamente de um sítio saem 12, percebe-se que ao
longo do mapa depois entram, mas há um determinado sítio em que saem 12. Se
saem 12, naturalmente que se deixou de ter a necessidade de os contratar, era
isso que queria perceber.

Percebeu claramente fazendo a soma, e é uma opção do Sr. Presidente, que é o
vereador do pelouro, e o responsável, a câmara municipal podia ter um mapa de
pessoal, como tem, unidade orgânica a unidade orgânica, ou podia ter como um
todo e poderia até tornar-se mais flexível. Só por causa dessa questão, da forma
como é apresentado, é que percebem que efetivamente diminuíram 12 numa
determinada área.

Como se sabe, os membros da CDU já trouxeram à câmara municipal situações
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para as quais chamaram à atenção para se resolverem, situações que todos sabem

que são precárias, porque a partir do momento em que há uma continuação de

uma tarefa anterior, é um posto efetivo de trabalho. Em relação aos CEI estão

todos de acordo, mas não são só os CEI, e também percebe aquilo que o Sr.

Presidente diz, há certas situações em que não se vai conseguir.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que há exemplos que podia dar, mas não vale

a pena estar a citar exemplos concretos, não interessa, que se estão a resolver.----

Respondeu a Sr. Vereadora Regina janeiro que é isso que todos têm que fazer,

resolver os problemas que estão colocados e andar para a frente.

Continuou o Sr. Presidente, dizendo que há uma necessidade urgente de fazer uma

revisão simplificada da orgânica da câmara municipal. Foi imposta uma alteração

orgânica pelo anterior governo, com a qual ninguém conseguiu trabalhar, trabalha-

se, mas às vezes com uma grande confusão. Agora já há possibilidade de se incluir

na orgânica mais chefes de divisão. —

Questionou a Sr Vereadora Regina Janeiro se foi com o governo Sócrates, se é isso

que o Sr. Presidente está a dizer.

Respondeu o Sr. Presidente que por acaso não, se a Sr Vereadora reparar qual foi
o último governo, chegará lá, de quem é essa responsabilidade, O que é um facto é

que cada governo implementa a visão estratégica que acha que é a mais

adequada e os municípios têm que a cumprir, e criou à câmara municipal uma

certa dificuldade. Neste momento há condições de se poderem fazer alterações a

esse nível, para melhorar o trabalho na câmara municipal, e também nos SMAS,
porque a questão dos chefes de divisão e diretores de departamento inclui também

osSMAS.

Espera, no início do próximo ano, trazer à consideração da câmara municipal uma

alteração e uma revisão, não de fundo, mas que permita melhorar alguns

problemas que se têm num ou outro departamento. —

Posto isto, passou à votação do ponto, questionando quem vota contra, quem se

abstém, referindo que o ponto é aprovado por unanimidade.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.
Presidente.
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Assunto: ORÇAMENTO PARA 2018 E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA
2018/2022 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

Presente o processo instruído com deliberação tomada pelo Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, em
2017/11/15, documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta
parte da ata, para aprovação do orçamento para 2018 e plano plurianual de
investimentos para 2018/2022, dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento, e posterior remessa à assembleia municipal para aprovação nos
termosdalei.

—

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, referindo, numa análise o mais sucinta
possível, que os membros da CDU consideram que este é um documento com
pouco enquadramento político ou de justificação de opções técnicas, e apenas
como exemplo, não pondo em causa a necessidade de se investir em remodelação
de redes de saneamento, não se vê enquadrada a ordem de prioridades, nem tão
pouco se conhece o que ficará por executar.

O mesmo podem dizer em relação à remodelação de rede de água, onde não se
justificam prioridades, nem necessidades.

Entendem que deverão ser dados passos mais consistentes para as questões da
telegestão, ao mesmo tempo da identificação, em tempo real, de fugas e perdas,
devendo-se reforçar também os meios internos para a medição de consumos,
evitando-se dessa maneira a contratação de serviços.

Defendem ainda a elaboração de um plano geral para o concelho de levantamento
da atualização de dados informativos, quanto à conservação, manutenção e
necessidades de remodelação de redes.

Consideram igualmente relevante poder ser considerado o aproveitamento de
águas das ETAR para subsidiar, apoiar necessidades de conservação do espaço
público, bem como, eventualmente, canalizar eventuais reservas de água
existentes, oriundas das quintas municipais, para ações de relevância pública,
como pensam que já em tempos foi considerado.

Terminou, dizendo que os membros da CDU acham que deve haver uma aposta
mais consistente na educação e sensibilização ambientais.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, dizendo que sobre estas questões quase
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que faria suas as palavras do Sr. Presidente, na apresentação do orçamento da
câmara municipal, para não estar, nem a ser exaustivo, nem a sobrecarregar os
Srs. Vereadores, assim como os presentes, com novas análises em termos
orçamentais.

—

Contudo, às vezes fica um bocadinho surpreso com algumas questões, não é do Sr.
Vereador Mário Calado, porque trouxe hoje a pasta dos SMAS, como já foi notório,
mas por algumas questões levantadas. Sinceramente, não é pelo Sr. Vereador, é
pela informação que lhe fizeram chegar. Provavelmente não se fez o trabalho de
casa, não foi o Sr. Vereador, por quem tem muita consideração, só basta, e o Sr.
Vereador sabe que é verdade, focar uma questão.

Estas coisas há uns anos perturbavam-no, agora já não, sendo que lhe deu para se
lembrar de uma iniciativa, salvo erro, que os SMAS fizeram o ano passado, no Dia
da Água, na Fábrica das Palavras, em que esteve o Sr. Secretário de Estado, o
presidente da EPAL e o presidente da Águas de Portugal, e pensa que o Sr.
Vereador esteve lá presente.

Interrompeu o Sr. Vereador Mário Calado, dizendo que não esteve presente.
Prosseguiu o Sr. Vice-Presidente, referindo que esteve lá um elemento do
executivo da junta, isso recorda, mas disse “pensa”, pois não tinha a certeza.
A iniciativa foi sobre a dinamização do impacto da água junto das diversas
entidades do concelho e, de facto, verificou-se, pelo auditório, que pelos convites
que se fizeram, grande parte, a maioria das instituições do concelho,
nomeadamente na área dos estabelecimentos de ensino, esteve presente, o que
denota uma grande preocupação, e lá volta à água e ao saneamento.
Também, junto dos estabelecimentos de ensino, os SMAS têm procurado, não só
no Dia da Criança, no Palácio Municipal da Quinta da Piedade, fazer
desenvolvimentos em vários estabelecimentos de ensino a nível do 49 ano, junto
das respetivas direções.

—

O Sr. Vereador colocou uma questão do tempo real das fugas e perdas, sendo que,
não andando à volta da questão, responde com questões técnicas que são
facilmente comprováveis, e tudo aquilo que diz está no terreno. Quanto às fugas e
perdas, como o Sr. Vereador sabe, e vai fazer uma análise, não será tanto como
aquilo que se verificou ontem na comunicação social, que aconteceu em São Pedro
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de Moel, e espera que nunca aconteça no concelho, a resposta tem que ser célere,
mas não se prevê. Tentando combater isso, e concorda plenamente com o que o
Sr. Vereador apresentou, os SMAS fizeram um investimento elevadíssimo em 2017,
ou seja, no corrente ano, com a instalação na rede do concelho, nos 318km2, o que
depois virá no relatório de prestação de contas, fará questão que venha isso, e se
se esquecer os técnicos estão presentes, de caudalímetros e deteção de fugas.
Não é só pelo “vendedor” dos SMAS, que é a EPAL, que tem como pessoa de bem,
mas está-se numa relação comercial, e se lhe vendem 1 litro de água tem que
saber se esse litro de água entra na sua rede e para onde é que a água vai, é tão
simples quanto isto.

Os SMAS fizeram um investimento elevadíssimo na instalação de caudalímetros, na
entrada dessas tomas junto da EPAL, assim como, se os Srs. Vereadores se
recordam, fizeram um investimento no aperfeiçoamento da frota, com 2 viaturas
específicas, e aqui sublinha, mais uma vez, para que não se possa dizer que
também há no município A, B ou C, que no de Vila Franca de Xira há, mas não
existe na Área Metropolitana de Lisboa, segundo os conhecimentos que tem, das
entidades que viram as viaturas de deteção a nível das fugas. São 2 carrinhas
diferentes, têm logotipos diferentes e saneamento também. A equipa é constituída
por 3 elementos, um engenheiro e 2 assistentes operacionais, que fazem a
deteção, imediatamente, em período noturno, quando se deduzem oscilações nos
caudalímetros. Convém saber isto, pois é no período noturno que eles vão por
causa do silêncio, e com a aparelhagem conseguem detetar.
Com esta simples equipa, a dados de 2016. pode dizer ao Sr. Vereador que o
investimento que os SMAS fizeram este ano foi totalmente pago, recuperou mais
de 100 000,00€ de perdas, parece que é pouco mas é significativo, no trabalho que
a equipa faz na deteção da fuga. Isto quer dizer, quando avançam as equipas para
o terreno, de intervenção no subsolo, que sabem exatamente onde é que a fuga
está, sabe-se perfeitamente pelo caudalímetro, com as leituras, que há qualquer
coisa que está a acontecer.---— —

A título de curiosidade, verificou-se, não há muito tempo, há cerca de 2 meses,
salvo erro, no Bairro da Mata, foi-lhe apresentado um relatório, uma rutura
enormíssima, que já vinha a ocorrer há muito tempo, e instalaram-se
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caudalímetros desde o Bom Retiro até à UDV — União Desportiva Vilafranquense.
Essa equipa, durante a noite, andou, andou, andou, a fuga nunca aparecia, mas o
facto é que o caudal desaparecia, com esses 2 caudalímetros. À superfície, mais

tarde ou mais cedo, a água aparece, aquela não aparecia, e mesmo em frente ao
Bairro da Mata, em profundidade, a mais de 5 metros de profundidade, a rutura

estava lá. A equipa avançou e pode dizer que só aí o investimento ganhou-se.
Contudo, são casos a título de exemplo, como o Sr. Vereador focou.

Em relação às questões de prioridades, as prioridades do executivo P5, a nível dos
SMAS, de intervenção, são ditadas, a nível técnico, pela intervenção no
saneamento e na água. Registou o sublinhado dos membros da CDU, embora diga
que todas aquelas que são mencionadas no relatório são as de maior impacto, e
depois, com a introdução do saldo de gerência, a seu tempo, largamente, as
intervenções serão por indicação técnica, não existe uma indicação política, é
impossível, estas indicações são meramente técnicas, tanto na área da água, como
na área do saneamento, e trata-se da substituição e melhoramento das redes, é
isso que o executivo P5 preconiza.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Calado, aproveitando a referência que o Sr.
Presidente do Conselho de Administração dos SMAS fez, da eventual presença do
próprio nessa sessão, para dizer que tem muita pena de não ter assistido, porque
eventualmente, a ter assistido e com algum conhecimento que já tinha das
questões relacionadas com as grandes perdas de água no canal adutor do Alviela,
ter-se-ia a solução que foi encontrada agora, parece que recentemente, para
aquele problema. A solução teria sido encontrada uns bons meses antes e,
provavelmente, mais uma vez ter-se-ia uma redução substancial de gasto inútil de
água, deitado para a rua da forma que se conhece.

Nesta matéria o Sr. Vereador não estranhará que faça algumas observações, e não
é obviamente um conhecedor nato deste problema, conhece detetores de fuga,
ultrassónicos, conhece essa matéria toda de água, vapor e outros, e também

conhece estações meteorológicas, também conhece esses equipamentos, mas não
é um especialista nesta coisa dos serviços municipalizados de água, como com
certeza o Sr. Vice-Presidente será nesta altura. Contudo, tem algum conhecimento
e, sobretudo, tem uma imensa preocupação por desperdício de água.
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Tem posto em si um pouco essa luta, e deve dizer ao Sr. Vice-Presidente que neste
particular tem imenso orgulho em tê-lo feito, pelos resultados que todos os
presentes conhecem, nesta altura.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, referindo que quando o conselho de
administração dos SMAS teve uma reunião em Lisboa, com a EPAL, para tratar
doutros assuntos relacionados com o concelho, a seu tempo, e pode dizer ao Sr.
Vereador que essa preocupação das perdas não foi só daquelas que o Sr, Vereador
focou, foram na Póvoa de Santa Iria, junto à escola dos Centenários, no Forte da
Casa, e a EPAL entendeu por bem começar de sul para norte. Reconhece que não o
teria feito, e teve oportunidade de dizer isso ao Sr. Presidente da EPAL, foram 3
pontos que foram identificados, e neste momento estão os 3 reparados, sendo que
também se disse que há um adutor muito complicado, que é o do Alviela.
Aproveita para dizer ao Sr. Vereador que lhe reconhece a preocupação, e com
sinceridade, inclusivamente a observação do Sr. Vereador, na altura.
Interrompeu o Sr. Presidente, referindo que foi na assembleia municipal.
Prosseguiu o Sr. Vice-Presidente, dizendo ao Sr. Presidente que não foi bem isso,
foi através de um telefonema, e na altura o Sr. Vereador não foi na qualidade de
presidente de junta, foi a tftulo particular, como ex-colaborador da Central
Termoelétrica, onde desempenhou funções.

A empresa contactou o próprio, porque desde a toma das Quintas até à central
aquilo não era um regador, era um passador, e pode dizer que após contacto com
a ERSAR e a EPAL com as devidas autorizações, por isso é que demorou, com um
protocolo firmado com os SMAS, câmara municipal, câmara municipal e SMAS de
Alenquer, foi autorizado o abastecimento pela parte dos SMAS de Vila Franca de
Xira numa toma junto à passagem do rio Grande da Pipa, e com orgulho do que se
está a fazer, felizmente para minimizar as perdas que eram enormíssimas.
Interveio o Sr. Presidente, dizendo que não pode deixar de referir este aspeto, que
é de grande importância, no momento em que o problema da água se põe com a
dificuldade que se tem, o de que tudo o que seja conducente a conseguir evitar
estas perdas, como se quiser, se faça.

Concluiu, passando à votação do ponto, perguntando quem vota contra e quem se
abstém, concluindo que é votado, por maioria, com os votos contra da CDU.
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Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da CDU, aprovar o
orçamento para 2018 e plano plurianual de investimentos para 2018/2022. dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, e remeter à assembleia
municipal para aprovação nos termos da lei.
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Assunto: MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E
SANEAMENTO PARA O ANO DE 2018

Presente o processo instruído Com deliberação tomada pelo Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, em
2017/11/15, documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta
parte da ata, para aprovação do mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de

Água e Saneamento para o ano de 2018, e posterior remessa à assembleia

municipal para aprovação nos termos da lei.

Interveio o Sr. Presidente, questionando quem se quer pronunciar, passando, não

havendo nenhuma pronúncia, à votação, questionando quem vota contra e quem

se abstém, referindo que o ponto é votado por unanimidade.

Deliberado, por unanimidade, aprovar o mapa de pessoal dos Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento para o ano de 2018, e remeter à
assembleia municipal para aprovação nos termos da lei.
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Assunto: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA FAVORÁVEL PARA A ASSUNÇÃO DE

COMPROMISSOS PLURIANUAIS NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS E

PAGAMENTOS EM ATRASO

Presente a proposta do Sr. Presidente, datada de 2017/11/29, documento que se

anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para aprovação da

submissão à assembleia municipal da proposta de deliberação por aquele órgão de

concessão e emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de

compromissos plurianuais pela câmara municipal e pelo conselho de administração

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, no âmbito das respetivas

áreas de competência material e em sede de aprovação das respetivas grandes

opções do plano e planos plurianuais de investimento, a partir de 1 de janeiro de

2018, nos casos em que resultem de projetos, ações ou de outra natureza

constantes das grandes opções do plano e em que os seus encargos não excedam

o limite de 99 759,58€ em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua

contração e o prazo de execução de 3 anos, desde que sejam respeitadas as regras

e observados os procedimentos previstos na Lei n9 8/2012, de 21 de fevereiro, bem
como do Decreto-Lei n9 127/2012, de 21 de junho, e uma vez cumpridos os demais
requisitos legais de autorização, realização e execução das despesas públicas.
Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, referindo que os membros da CDU não

vão conseguir votar favoravelmente esta proposta, porque consideram que
desvirtua aquilo que são as competências da assembleia municipal, e
naturalmente lhe vai tirar capacidade de debate, aqui, sim, no órgão deliberativo. -

Portanto, não vão conseguir estar de acordo com o executivo, aliás, aquilo que
sabem é que no mandato passado esta proposta conseguiu ser rejeitada, não foi
aprovada. Naturalmente não têm essa expectativa em relação a este mandato,
mas não alteraram a sua posição, não alteraram a sua opinião e consideram

claramente que isto é uma retirada de competências à assembleia municipal, pelo

que não lhes é possível votar favoravelmente.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, dizendo que esta é uma matéria única, não é
para retirar competências seja a quem for, é única e simplesmente para uma maior
eficácia dos procedimentos, não só o avançar dos procedimentos, mas também o

pagamento atempadamente aos fornecedores, que é uma questão de honra da
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parte do executivo desde sempre. Para além de que pensa que no primeiro

semestre o Orçamento do Estado vai permitir que a Lei dos Compromissos seja

alterada e esta matéria já não se coloca. —

Por outro lado, e para finalizar, o que diz à Sr Vereadora é que a generalidade dos

municípios, para não dizer quase todos, por exemplo, na Área Metropolitana de

Lisboa o único a quem não foi dada esta autorização prévia genérica foi o de Vila

Franca de Xira, tinham-na. Todas as juntas de freguesia tinham esta autorização

prévia em Vila Franca de Xira, todas as juntas de freguesia, ou quase todas, tinham

a nível do país, de maneira que aquilo que é bom para alguns também deve ser

bom aqui.
—

Só se está a falar única e exclusivamente do que disse, não é para tirar

competências seja a quem for, até porque as matérias vão lá em termos de mapa.

para análise, a única coisa que ia era a questão da plurianualidade, que muitas das

vezes dava muitas dificuldades para o bom trabalho do executivo municipal. O Sr.

Vereador Mário Calado, enquanto foi presidente, sabe bem que de facto era difícil

trabalhar desta forma, porque tinha que esperar pelas assembleias de freguesia.

Isto é uma questão de eficácia, nada mais, até porque vai terminar.

Terminou, questionando se o Sr. Vereador António Félix quer apresentar mais

alguma questão relativamente ao que espera a câmara municipal no futuro.

Tomou a palavra o Sr. Vereador António Félix, acrescentando que esta é mais uma

preocupação do que propriamente outra coisa, no final do ano há procedimentos
que estavam previstos ocorrer ao longo do ano e, como não existe esta
autorização, se por qualquer motivo alguma situação não se conseguir pagar

naquele ano, o próprio tem que “ir a correr” fazer uma informação para levar à
assembleia municipal.

Isto, em termos dos serviços e da organização dos serviços, é uma coisa
inacreditável, até porque só complica, e para os serviços, na altura do final do ano,

que é quando têm mais trabalho, é mais um problema que acresce às dificuldades

que já têm para poderem encerrar o ano, com o reforço desta questão que o Sr.

Presidente falou, de que não se está a retirar nenhum poder à assembleia

municipal, a única coisa que a assembleia municipal autoriza é a pagar em 2018

uma fatura que era de 2017, mais nada. Não está a autorizar mais nada. Está a
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permitir que o próprio, porque não conseguiu pagar ao longo do ano, possa pagar

no ano seguinte, não se está a retirar autorização para abertura do procedimento

nem para mais nada, porque isso já está devidamente autorizado e a competência

ou é da câmara municipal, ou é do presidente da câmara municipal, a única coisa

específica que a assembleia municipal autoriza é o pagamento em mais do que um

ano.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo, relativamente a este assunto, que

aliás já foi discutido no anterior ciclo político, a crftica que o Bloco de Esquerda faz

é que acha que este valor é elevado, portanto, o seu sentido de voto será o de
votarcontra.

O Sr. Presidente passou à votação do ponto, questionando quem vota contra e

quem se abstém, concluindo que o ponto é aprovado por maioria, com os votos

contra do Bloco de Esquerda e da CDU. — —

Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da CDU e do membro
do Bloco de Esquerda, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente.
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1. Assunto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE

CONTENTORES DE RESÍDUOS URBANOS NO CONCELHO — INÍCIO DO

PROCEDIMENTO, AUTORIZAÇÃO DA DESPESA E DA CONSTITUIÇÃO DO JÚRI E

APROVAÇÃO DAS PEÇAS CONCURSAIS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 777/17, de

30/11, do DGAFJ/DFPCO/SCCP, para autorização da escolha do procedimento por

concurso público, com publicação no jornal Oficial da União Europeia, do início do

procedimento, da respetiva despesa e da constituição júri do procedimento, bem

como aprovação das peças concursais, relativas ao procedimento para aquisição

de serviços de lavagem e higienização de contentores de resíduos urbanos no

concelho, com o preço-base de 266 082,80€, acrescido do IVA à taxa legal

aplicável. — —

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 777/17, de 30/11, do

DGAFj/DFPCO/SCCP, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta

partedaata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vereador António Félix submete o assunto à reunião de câmara

para aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que já em diferentes momentos da

presente reunião se falou de questões de coerência, que ficam sempre bem a

quem as quer representar, mas, acima de tudo, de objetividade.

Em momento anterior, salvo-erro com outro vereador, que hoje não faz parte do

atual elenco da câmara municipal, mas que continua representado do ponto de

vista da força política maioritária, o Partido Socialista, foi dada a garantia a todos

os presentes, de uma forma pública, inequívoca e inquestionável, até para os

membros da CDU, que, de uma situação de exceção e provisória, se passaria a ter

11 contentores 1/4



FI. Livro-

FLAta 074
Reunião de 2017/12/11

Município Proc 7/17 APRV.CP.Cj
de

Vila Franca de Xira Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

uma atitude em função dessa necessidade, exatamente extraordinária, e está a

falar da avaria de uma viatura municipal que procedia à limpeza e higienização dos

contentores de resíduos sólidos urbanos.

Passados 2 anos após essa primeira deliberação constataram que o Partido

Socialista tornou a exceção na regra, e voltaram novamente a questionar o Partido

Socialista dessa opção. Nesse sentido, fizeram uma demonstração até do âmbito

orçamental e financeiro, de que ela, se se quisesse apenas olhar nesse campo, o

financeiro, não se estava a revelar correta e fiável, do ponto de vista do seu

sucesso, da sua aplicabilidade, tendo em conta os resultados obtidos, para as

contas do município, e foi-lhes colocada a questão de que se voltaria a avaliar este

procedimento.

já passou uma série de anos, e lamentam, sinceramente, que de uma situação

provisória, da avaria do equipamento e da viatura, se passe para uma situação de

solução definitiva. Para além disso, acham que este serviço é mal assegurado, e

não têm dúvidas, vão votar contra, por variadíssimas razões, designadamente pelo

facto de haver possibilidade e condições dos serviços da câmara municipal, com

meios próprios, fazerem este serviço. Depois, porque nunca foram prestados

esclarecimentos à CDU da situação de provisoriedade, ou transitoriedade, à

situação definitiva, dos motivos políticos que levassem a que a câmara municipal

mudasse de sentido de opinião. Sobretudo, e uma das razões mais importantes

para a CDU, é porque é uma solução que tem causado elevados níveis de

insatisfação na população, de uma ponta à outra do concelho.

Portanto, sobre estas matérias assumem, de uma forma absolutamente consciente,

coerente e frontal, a objeção que têm, quer de princípio, quer de forma, em relação

a um problema que existe no concelho de Vila Franca de Xira. Acham que este

serviço não deveria ser dado a fazer fora, dever-se-ia ter investido na contratação

dum meio técnico e logístico para o efeito, e por isso mesmo lamentam, mas vão

ter que votar contra.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que compreende aquilo que o Sr. Vereador Nuno

Libório lhe disse, e efetivamente está-se aqui a falar de um reforço do que existe,

porque se têm que encontrar soluções rápidas para melhorar a questão deste

serviço de lavagem e higienização dos contentores, tendo-se consciência que ainda
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há muito para fazer, e que, como há pouco referiu, num outro momento, as

pessoas têm que ajudar.

Aconteceu, e está a acontecer, e provavelmente ter-se-á de tomar outro tipo de

atitudes, mas ver-se-á, quanto a obras feitas em habitações, serem postos os

entulhos em sacos e vão para dentro dos contentores, o que é uma situação

absolutamente deplorável, que não se consegue combater de maneira nenhuma, a

não ser que as próprias pessoas tenham uma outra consciência cívica para não

fazerem este tipo de coisas. Por outro lado, há também situações, do comércio

ligado à restauração, em que, por mais que se lave, nunca se conseguirá combater

alguém que chega ao pé de um contentor do lixo, e deita lá para dentro os restos

de alimentos sem estarem suficientemente acondicionados. É uma situação que,

felizmente, não é geral, mas acontece, o que quer dizer que, de facto, esta

proposta que vem à consideração dos vereadores é justamente para resolver uma

questão de reforço do que já existe.

Sobre outra questão, e voltando ao ponto anterior, o Sr. Vereador Nuno Libório dir

lhe-á, como às vezes já respondeu, “com o problema dos outros nós podemos bem,

nós estamos é aqui”, mas quer-lhe dizer que isto não é um problema, é uma

questão de encontrar a melhor metodologia para resolver as questões. É
compromisso da câmara municipal que os serviços públicos de recolha, água e

saneamento vão continuar públicos, está plasmado no programa eleitoral

municipal do Partido Socialista, e assim será com o seu executivo, o que não quer

dizer que num ou noutro momento não haja necessidade de encontrar outras

soluções para obviar ou resolver este tipo de problemas.

É verdade que o Sr. Vereador, e a CDU, consideram que internamente a câmara

municipal conseguiria fazer este serviço, e é verdade também que já teve carros

para esse efeito, mas as coisas não funcionaram bem. É verdade também que

provavelmente a câmara municipal não terá adquirido o equipamento certo, não

sabe, é provável, mas o certo é que quando este serviço foi feito internamente não

funcionava. É também verdade que há muitos municípios à volta, já para não ir

mais longe, de todas as cores políticas, que também, pelas razões que acabou de

referir, recorrem a um serviço privado para resolver estas questões.

Considera que se terá de encontrar uma metodologia que seja eficaz, através de
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serviço interno, mas neste momento ainda não se tem essa possibilidade, a

autarquia ainda não se consegue organizar nesse sentido, e como os contentores

têm que ser lavados e higienizados, é por isso que vem esta proposta à reunião.

Não põe em causa um princípio, que quase nenhum município utiliza esta solução

que se está a preconizar, mas não quer dizer que no futuro não se possa,

internamente, vir a fazê-lo, não põe isso de parte.

Portanto, compreende as razões que o Sr. Vereador referiu, compreende o sentido

de voto, mas aquilo que está a dizer é o que o executivo pensa sobre o assunto.----

Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, prosseguiu, colocando o ponto

à votação, perguntando quem vota contra e quem se abstém, concluindo que é

aprovado por maioria, com os votos contra do Bloco de Esquerda e também da

CDU.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da CDU e

do membro do Bloco de Esquerda, em conformidade com a proposta do Sr.

Vereador António Félix.
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1. Assunto: REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DIVERSOS

COMPROMISSOS PLURIANUAIS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 774/17, de
30/11, do DGAFJ/DFPCO/SCCP, para aprovação da remessa à assembleia

municipal, para autorização da assunção de diversos compromissos plurianuais,

atinentes a procedimentos cuja tramitação processual está a decorrer no âmbito

do Código dos Contratos Públicos, para os quais os encargos financeiros ocorrem

em mais do que um ano económico, bem como para a abertura do procedimento

por concurso público, com publicação no jornal Oficial da União Europeia, para

contratação de serviços de lavagem e higienização de equipamentos para

deposição de resíduos urbanos no concelho, com o prazo de execução de 36

meses e o preço-base de 266 082,80€.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 774/17, de 30/11, do

DGAFj/DFPCO/SCCP, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta

parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vereador António Félix submete o assunto à reunião de câmara

para remessa à assembleia municipal para autorização dos compromissos
plurianuais.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, para reiterar um pedido que fez na
quarta-feira, na última reunião de câmara, em que houve concordância. O Sr.
Presidente estava na altura com a Sr Secretária de Estado, não estava presente,

mas a que a maioria anuiu, que é a desagregação destes pontos.

Os membros da CDU voltam a pedir, percebem que este ponto está agendado e

que tenha que ser assim, e por muito custo administrativo que possa dar aos

serviços ter que desagregar os pontos para depois poderem deliberar, pedem que
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sejam desagregados para poderem votar em consciência.

Interrompeu o Sr. Presidente, perguntando se seria um conjunto menor ou ponto a

ponto.

Respondeu a Sr Vereadora Regina Janeiro que é um a um, e que acha que é

melhor. Se houver coisas que são muito semelhantes, está bem, mas vai estar a

votar novamente uma coisa em que acabou de votar contra, que é a lavagem dos

contentores no exterior, acabaram 5 pessoas de votar contra, e vai estar

condicionada, porque tem outras coisas em que não quer votar contra.--—

Os membros da CDU pensam, para que do seu lado não se vote contra, para que

todos estejam em consciência a votar aquilo que querem votar, que não pode ser o

argumento de dar muito trabalho administrativo que faz com que não seja assim.--

Interrompeu o Sr. Presidente, referindo ter uma outra sugestão.

Não participou na reunião de câmara, mas, como se está a falar do assunto,

sugere-lhe que todas as matérias em que a CDU, ou o Bloco de Esquerda, ou

qualquer outra força política, votem contra, esses tenham que vir desagregados,

para se sentirem confortáveis na votação e votarem e continuarem a votar contra,

por uma questão de coerência.

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, perguntando como é que se

operacionaliza.

Respondeu o Sr. Presidente que quem tem que operacionalizar são os serviços, de

estarem atentos às atas da reunião de câmara. O Sr. Vereador, em primeira linha,

é que tem que tomar conta disto, porque está presente e aponta todas as decisões

que são tomadas.

Tomou a palavra a Sr Vereadora Regina Janeiro, referindo que, se se estiver de

acordo, os membros da CDU pedem para ser desagregado, única e

exclusivamente, o da lavagem dos contentores.

Interveio o Sr. Vereador António Félix, dizendo que nesta altura já nâo pode.

Continuou a Sr Vereadora Regina Janeiro, perguntando então como é que se faz.--

Disse o Sr. Vereador António Félix que no futuro pode-se fazer.

Perguntou a Sr Vereadora Regina Janeiro como é que o Sr. Vereador António Félix

consegue saber quando é que vai votar contra.

Respondeu o Sr. Presidente que isso não é possível, a única coisa que julga que a
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assembleia municipal pode fazer é referir-se a este ponto, dizendo que quanto aos

demais está de acordo, quanto a este não está de acordo.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, perguntando como é que isso se traduz em

termos de votação, isso é que não está a perceber.

Perguntou o Sr. Presidente: Onde?

Respondeu o Sr. Vereador Nuno Libório que é aqui e agora.

Continuou o Sr. Presidente, respondendo que aqui os Srs. Vereadores têm que

fazer a votação que bem entenderem.
—

Interrompeu o Sr. Vereador António Félix, pedindo permissão ao Sr. Presidente

para fazer um esclarecendo, que é uma coisa simples. O ponto está aprovado, já
está aprovado, o que os Sr. Vereadores estão a fazer é a permitir pagar em mais

do que um ano ou nâo. Se não aprovarem, vão obrigar a câmara municipal a pagar

tudo este ano, por aquilo que só vai ser servida daqui por 2 anos. É aquilo que os
membros da CDU estão a dizer, é que a câmara municipal vai ter que pagar tudo

este ano. O ponto está aprovado, tem-se aqui uma questão de conflito. A câmara

municipal tem o ponto aprovado, mas os membros da CDU não permitem que a

câmara municipal o pague no futuro, quando a execução desse ponto vai ser no
futuro. Como é que se resolve essa questão?

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando que há questões que não são

assim tão simples como à partida parecem, como acabou o Sr. Vereador de referir.

Pensa que esta questão, deste ponto, tem que ir assim, não vê outra forma, num

futuro têm que se encontrar metodologias. Vota-se o ponto, mesmo com os votos

contra da CDU, depois esta autorização da assunção de compromissos plurianuais
vai à assembleia municipal, e os membros da CDU, na assembleia municipal, terão
que se pronunciar, é o que se costuma fazer. Aliás, normalmente a CDU, num
passado recente, identificava uma série de questões, que depois iam para a
assembleia municipal.

Sinceramente, não está a ver como é que isso se vai fazer, não é estar a encontrar

nenhuma dificuldade, é uma questão de caráter administrativo.

Não sabe se o Sr. Vereador António Félix lhe permite falar com a Dr Nélida Soares,

para poder ajudar, mas perguntaria se a Dr Nélida Soares tem alguma ideia sobre

isto.
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Interveio a Dr Nélida Soares, referindo que a questão é mais administrativa, de
facto, dará mais trabalho aos serviços, porque têm que instruir os processos ponto
a ponto. Em vez de vir uma informação onde estão aglomerados 10 assuntos, por

exemplo, têm que vir 10 assuntos à discussão, mais 10 pontos à discussão, é disto

que se está a falar. Portanto, da parte dos serviços dá mais trabalho, mas estão cá
para isso, naturalmente.

Tomou a palavra a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que vai reparar aquilo

que disse inicialmente, e não é sobre este ponto, sabe que este ponto está
agendado assim, não se vai conseguir alterar.

Disse o Sr. Presidente que no futuro gostava de perceber qual era a metodologia.--

Interrompeu o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que foi sugerida, é aquela que os
membros da CDU estão a dizer.

Prosseguiu a Sr Vereadora Regina janeiro, referindo que até agrupam, e nem

sequer demora muito tempo. —

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando que a Sr? Vereadora já várias

vezes tem dito, e acredita na sinceridade do que está a dizer, efetivamente está-se
aqui num processo de entendimento sobre tudo, e sobre esta questão está-se, de
uma forma artificial, quase, diria o próprio, a preencher uma ordem do dia, e
poder-se-iam, na própria listagem, identificar as questões. Assim, preferia que se
pensasse um bocadinho melhor nisto.

A Sr Vereadora Regina janeiro interveio, só para esclarecer, dizendo que o que
acontece é que se trazem muitos assuntos no mesmo ponto, o que faz com que
possa haver uma abstenção, porque há um em que os membros da CDU estão em
desacordo, ou que possa haver um voto a favor, pois não vão condicionar 9
assuntos porque há um em que estão contra, e questionam porque é que não hão

de também tentar votar em consciência, é só isso que estão a pedir.

Aquilo que o Sr. Presidente está a sugerir é quando lhes chega a ordem de
trabalhos, mas na ordem de trabalhos o ponto está agendado, já não se pode
alterar. Portanto, o que está a pedir é, efetivamente, mais trabalho administrativo,
e não é para complicar, é para que todos possam votar tudo em consciência.

O Sr. Presidente que não se agarre a este ponto, é apenas um exemplo, não é este,

é cada vez que a câmara municipal traz estas coisas agrupadas. Foi isto que
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pediram na última reunião, e houve concordância, é as coisas virem desagregadas.

Sabe que dá mais trabalho, e pede imensa desculpa aos serviços, que devem estar
debaixo de água e estarão sempre, mas é porque depois, a seguir, condiciona a
opção de voto dos membros da CDU. Como o Sr. Presidente já percebeu, estão

mesmo para ajudar no desenvolvimento dos trabalhos, não querem condicionar,

não é mesmo isso.

Interveio o Sr. Presidente, pedindo para os membros da CDU deixarem o executivo

pensar numa metodologia para este assunto, passando à votação do ponto,
perguntando quem vota contra e quem se abstém.

Concluiu, dizendo que pela intervenção do Sr. Vereador Nuno Libório deduziu que o
sentido de voto fosse outro.

Tomou a palavra a Sr Vereadora Regina janeiro, referindo que os membros da
CDU não estão de acordo com esta aquisição ao exterior, relativa à lavagem dos
contentores, pelos motivos que, bem, o Sr. Vereador Nuno Libório disse, porque

acham que a câmara municipal tem condições de o fazer, que o serviço que está a

ser prestado nem sequer é bom, e não quis intervir ainda há bocado, quando o Sr.
Presidente disse que quando era a câmara municipal a fazer não o fez bem, mas a
empresa que está a prestar este serviço também não está a prestar um serviço
com qualidade.

Ao mesmo tempo, como há outros pontos, estão condicionadas na sua opção de

voto, porque não vão votar contra outras coisas que lá estão, com as quais estão

de acordo. Por isso é que pede para se desagregarem, e se calhar agora já se
percebeu o que estava a dizer.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, referindo que na altura não estava a entender,
era dificuldade sua. Por isso, agora o executivo P5 vai analisar e tentar encontrar

uma metodologia, que depois põe à consideração dos Srs. Vereadores, para ver se
estão de acordo com ela. —

Prosseguiu, perguntando quem vota contra e quem se abstém, concluindo que o

ponto é aprovado por unanimidade.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.

Vereador António Félix.
—
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Assunto: ATA EM MINUTA DA REUNIÃO

Presente para aprovação a ata em minuta da presente reunião de câmara, com
dispensa da sua leitura.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata em minuta da presente reunião de
câmara.—- -

13 ata minuta
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Encerramento às 13h15.

Esta ata foi aprovada, por unanimidade, na reunião de 2018101/10, não tendo

participado na votação a Sr Vereadora Sara Vargas, por não ter estado presente,

tendo sido dispensada a sua leitura, por ter sido previamente distribuída a todos os
membros.

E Fernando Paulo Serra Sarreiros,

Diretor do Departamento de est Administrativa, Financeira e Jurídica, a
subscrevi.

O Presidente da Câmara Municipa,

Alh4mí4uita

encerra


