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\ Reunião de 2017/11/08

Ata n2 21/2017 -

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

CÂMARA MUNICIPAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E PÚBLICA DE 2017/11/08

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas 09h30, nas
instalações da Sociedade Euterpe Alhandrense, em Alhandra, União das Freguesias de
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, reuniu a Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira, sob a presidência do Sr. José António da Silva de Oliveira, Vice-Presidente da
Câmara Municipal, estando presentes os Srs. Vereadores:

• Regina Célia Gonçalves Agostinho Janeiro;

• Maria Manuela Pacheco Ralha;

• Nuno Miguel Marques Libório;

• Helena Margarida Mendes Pereira de Jesus;

• António José Sequeira Félix;

• Mário Manuel Calado dos Santos;

• Maria de Fátima Pires Antunes;

• Jorge Manuel Nunes Zacarias;

• Cláudia Sofia Oliveira Martins;

• Rui Miguel Borrego Perdigão.

Estiveram ausentes o Sr. Presidente e o Sr. Vereador Carlos Miguel Vilar Patrão, tendo

as respetivas vagas sido preenchidas pelos Srs. Jorge Manuel Nunes Zacarias e Rui

Miguel Borrego Perdigão.

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

Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica, assessorado por Paula

Cristina Correia Antunes, Assistente Técnica.

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

expediente apresentado:

rosto
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Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

Assunto: PRESENÇAS DO PESSOAL DIRIGENTE E TÉCNICOS

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

• Chefe do Gabinete

Dr. Renato Gonçalves

• Adjunta

Dr Filomena Serrazina

GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO

• Adjuntos

Dr. Alexandre Sargento

Dr Andreia Revez

• Secretário

Osvaldo Pires

• Assessoria

Dr. Luís Carvalho

José António Silva

Dr Mafalda Ramos

DIVISÃO DE INFORMACÃO MUNICIPAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

• Coordenadora da Divisão, em regime de substituição

Dr Susana Santos

GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE E ATIVIDADES ECONÓMICAS

• Prestador de serviços de apoio ao gabinete

Dr. Luís Vasconcelos

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E IURÍDICA

Divisão de Recursos Humanos

.Chefeda Divisão

Dr. Paulo Alenquer

Divisão de Planeamento Financeiro e Controlo Interno

• Chefe da Divisão

Dr Nélida Soares

Divisão Financeira, Patrimonial e de Controlo Orçamental

• Chefe da Divisão

Dr. António Domingos

técnicos 1/3
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO

URBANA

• Diretora, em regime de substituição

Arqt Teresa Laranjeira

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS

• Diretora, em regime de substituição

Eng Sofia Galhofas — —-—-——-

Divisão de Infraestruturas Tecnológicas

.Chefeda Divisão

Eng Clemente Rocha

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

• Diretora

Dr Maria de Fátima Roque

Divisão de Educação

• Chefe da Divisão — —

Dr. Pedro Montes ——--

Djvisào 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

• Chefe da Divisão

Arqt Catarina Conde

Divisão de Desenvolvimento Social — —

• Chefe da Divisão

Dr Ana Carla Costa

Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e luventude

• Coordenadora

Dr Anabela Pereira

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITAÇÃO URBANA

•Chefeda Equipa

técnicos 2)3
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Urb Luís Matas de Sousa

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

Divisão Administrativa e Financeira —

• Chefe da Divisão

Dr Teresa Botelho

Divisão de Águas, Saneamento e Equipamento

• Chefe da Divisão, em regime de substituição

Eng9 António Novais

Divisão Comercial

• Técnica Superior —

Dr Ana Fernandes

OUTRAS PRESENÇAS —

• Presidente e Secretária da Junta de Freguesia da União das Freguesias de

Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

técnicos 3/3
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA —

AGRADECIMENTOS E BOAS VINDAS

Interveio o Sr. Vice-Presidente, cumprimentando todos os presentes e dando início

à reunião de câmara, aproveitando para informar que, derivado à ausência do Sr.

Presidente, por motivo de férias, compete-lhe a si, nos termos legais e

regulamentares, conduzir a reunião, para a qual conta com a habitual colaboração

detodos.

Prosseguiu, aproveitando para fazer um agradecimento à Sociedade Euterpe

Alhandrense, pela cedência do espaço para a realização da reunião, assim como

também dá as boas vindas ao Sr. Vereador do Bloco de Esquerda, Rui Perdigão,

porque inicia também hoje as suas funções enquanto vereador na câmara

municipal.

Tomou a palavra a Sr? Vereadora Regina Janeiro, cumprimentando todas e fazendo

uma referência especial ao Sr. Vereador Jorge Zacarias e ao Sr. Vereador Rui

Perdigão, porque são dois novos elementos sentados à mesma mesa, bem como o

Sr. Presidente desta união de freguesias, mencionando que em Portugal são

proibidos casamentos a três, mas assim foi a prenda que teve, que tem conseguido

gerir, e calcula que não seja fácil.

Cumprimenta ainda a Sr Secretária da união de freguesias, todos os dirigentes e

os trabalhadores da autarquia e os Srs. Jornalistas, que têm um papel central na

promoção e divulgação da vida do concelho, bem como, através do Sr. Morais, que

pensa que está em representação da mesma, a Sociedade Euterpe Alhandrense,

valorizando a cedência da sala, assim como todo o movimento associativo, que é

um elemento central no concelho, que os membros da CDU defendem. Hoje o

movimento associativo do concelho tem muito mais do que um papel apenas de

desenvolvimento cultural, desportivo ou social, diria também que é um elemento

muito importante no desenvolvimento económico que se tem.

Por fim, cumprimenta o Sr. Raúl Santos, em representação da sociedade.

O Sr. Vice-Presidente interveio, referindo que não é menos consideração, mas a Sr

Vereadora Regina Janeiro focou um ponto, do qual se penitencia, ao não ter dado

as boas vindas ao Sr. Vereador Jorge Zacarias. É a força do hábito, mas pede

desculpa.

aod 1 1/2
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Tomou a palavra a Sr Vereadora Cláudia Martins, dando os bons dias e

cumprimentando todos os presentes, na pessoa do Sr. Presidente em exercício,

dando um cumprimento mais particular ao Sr. Presidente dos Bombeiros

Voluntários de Alhandra, que ainda não tinha sido referenciado hoje, Sr. José João. -

O Sr. Vereador Rui Perdigão tomou a palavra, dando os bons dias a todos e dizendo

que para si é um prazer estar presente, agradecendo o acolhimento que lhe

deram.

aod 1 2/2
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS

FREGUESIAS DEALHANDRA, SÃO JOÃO DOS MONTES E CALHANDRIZ

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que, como é hábito, irá de seguida dar a

palavra ao Sr. Presidente da união de freguesias, para o que entender apresentar à

câmara municipal.

Tomou a palavra o Sr. Presidente da junta de Freguesia da União das Freguesias de

Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, dando os bons dias a todos, dizendo,

primeiro que tudo, que dá uma saudação e um enorme abraço a todos, não

deixando de escapar um reparo, que Alhandra está mesmo na moda, são 5

vereadores de Alhandra neste grupo de trabalho, o que é um espetáculo. Foram

anos e anos sem ninguém, e hoje são 5 de uma assentada só. Alhandra está de

parabéns, não sabe o que é que se está a passar, mas no futuro ir-se-á perceber, e

ébom sinal. — —

Continuou, mencionando que quis só fazer este reparo, fica muito feliz,

nomeadamente, e não é por estar presente o Sr. Vereador António Félix e o Sr.

Vereador Jorge Zacarias, nem o Sr. Vereador Rui Perdigão, mas são as duas caras

lindas de Alhandra, a sua camarada e amiga, Sr Vereadora Cláudia Martins, e a

sua amiga, Sr Vereadora Manuela Ralha, que se conhecem há muitos anos e que

dão um outro brilho e outro elã a este grupo de trabalho, e são de Alhandra.

Estava para não colocar uma questão, mas ainda ontem voltou a ser questionado

pelos residentes da Azinhaga da Raposeira Nova, nos Cotovios, por essa razão é

que vai aproveitar para falar, e ainda bem que é o Sr. Vice-Presidente que está a

presidir à reunião, porque tem esta responsabilidade. Sabe que é uma pessoa que,

quando se compromete, as coisas cumprem-se, pois já teve essa experiência em

outros locais da freguesia. —

Assim, há 4 anos a câmara municipal abriu a travessa da Vinha, nos Cotovios, que

faz a ligação da estrada 12 de Maio, de acesso aos Cotovios, à Azinhaga da

Raposeira Nova, há uma parte que está urbanizada, que tem alcatrão e tem umas

moradias, e depois há uns 30 metros que não têm coisa nenhuma.

Há 4 anos, a seu pedido, e julga que a vereação da câmara municipal não vai dizer

o contrário sobre esta matéria, aquele piso foi reforçado e recuperado com tout

aod 2 1/2
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Câmara Municipal

venant, está um espetáculo, mas houve alguém que entendeu, e fez uma

reclamação à câmara municipal, que o próprio conhece, porque também recebeu o

documento, que foi enviado para a câmara municipal com conhecimento. Veio com

conhecimento para a junta de freguesia essa reclamação, e por isso conhece a
história toda, a reclamar que aquilo era perigoso e que os veículos podiam cair

para baixo.

Não lhe parece que seja verdade, já esteve lá com a responsável pelos serviços da

câmara municipal, estiveram a avaliar, e a ideia que ficou é que se podia pôr lá

ípsilons em betão, a criar o tipo de um varandim, para evitar que caiam, e é este o

apelo que vinha fazer.

Efetivamente está ali um colégio de crianças, uma oficina, a Azinhaga tem uma

morfologia muito complicada, e a abertura deste bocadinho de troço era

fundamental para escoar o trânsito e levar alguma qualidade de vida àquela área

da freguesia.

Assim este é o apelo que faz, agradece e deseja votos de um bom trabalho nesta

reunião de câmara.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, agradecendo e mencionando que tomou a devida

nota, e ver-se-á com os serviços, no local, a execução possível.

aod 2 2/2
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PROGRAMA ECOXXI DA ASSOCIAÇÂO BANDEIRA AZUL DA EUROPA - SELO DE
QUALIDADE

Interveio o Sr. Vice-Presidente, passando às habituais informações da câmara
municipal, que se entendeu trazer a reunião de câmara.

Como os presentes devem verificar, atrás de si encontra-se uma bandeira verde,
no âmbito do programa ECOXXI, da Associação Bandeira Azul da Europa, sendo
que Vila Franca de Xira conquistou novamente a bandeira verde, galardão máximo
atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa, reconhecendo as boas práticas

ambientais desenvolvidas no concelho, e o seu empenho na melhoria contínua, em
prol do desenvolvimento sustentável.

Este prémio é conquistado por Vila Franca de Xira pelo sétimo ano consecutivo,

após uma criteriosa análise e avaliação, da parte da comissão nacional de júris

especializados no âmbito do programa ECOXXI.

Este programa é composto por 21 indicadores de sustentabilidade, avaliando a

prestação de municípios, e reconhecendo como ecomunicípios os que demonstram

a implementação de boas práticas políticas e ações em torno de alguns temas

considerados chave: educação ambiental para o desenvolvimento sustentável;

sociedade civil; instituições; conservação da natureza; ar; água; energia; resíduos;

mobilidade; ruído; agricultura; turismo e ordenamento do território.

Nesta edição o município de Vila Franca de Xira destacou-se nos seguintes

indicadores: produção; recolha seletiva e valorização de resíduos urbanos;

qualidade da água para o consumo humano e qualidade dos serviços de água

prestados aos utilizadores; promoção de educação ambiental por iniciativa do

município; informação disponível aos munícipes; conservação da natureza;

qualidade do ar; informação do público.

Naturalmente, a todos os envolvidos, nos diversos serviços municipais, transmite o

reconhecimento da câmara municipal. —-— —

Continuou, referindo que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de

Vila Franca de Xira foram distinguidos, pel segunda vez, com o selo da qualidade

exemplar para a água para consumo humano, por parte da ERSAR, a Entidade

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.

aod 3 1!3



FI. Livro

______________

e Fl.Ata 010
/1 k Reunião de 2017/11/08

Município / t Proc2

_____________________

de
Vila Franca de Xira 3 Deliberação n2

Câmara Municipal

O selo de qualidade dos serviços da ERSAR 2017, na vertente águas, insere-se na
iniciativa da entidade reguladora para 2017, e tem como objetivo identificar,
distinguir e divulgar casos portugueses de referência no âmbito dos serviços de
abastecimento público de água, saneamento e águas residuais urbanas, e gestão
de resíduos urbanos, sendo que a atribuição destes prémios terá lugar hoje,

quarta-feira, pelas 17h30, em cerimónia solene a realizar durante a 12 Expo

Conferência da Água, que se realiza em Lisboa, no SAMA Malhoa Hotel.
Recorda que a atribuição deste prémio é feita pela segunda vez aos SMAS de Vila
Franca de Xira, e aqueles que têm acompanhado, já nos anteriores mandatos, os

Srs. Vereadores e a câmara municipal, sabem qual é a posição dos SMAS, da atual

administração, em relação à atribuição destes prémios.

Entende que é, à semelhança da atribuição da bandeira, um desempenho das

polfticas da administração, mas reconhece que sem os 171 colaboradores e

funcionários daquela casa não seria possível recebér o prémio.

No entanto, em relação a isto, e por inerência do cargo que ocupa nos SMAS, já fez

sentir junto da ERSAR que discorda dos critérios de atribuição destes selos. É uma

regra, como tudo, tem que se cumprir, logicamente, e fica satisfeito com a

atribuição do prémio, não é isso que está em causa. Trata-se do critério-base, e é

para que haja um conhecimento público do porquê de não se atingir, se se têm

todos os critérios, o prémio que um único município no país obteve, pois Vila

Franca de Xira ficou a 2 décimos da atribuição do prémio máximo nacional.

Este prémio é atribuído à boca da torneira, nas redes prediais, o que quer dizer que

os técnicos, os laboratórios, vão fazer esta análise à boca de uma torneira, numa

rede predial, e todos têm ouvido, principalmente pelo próprio, que se a rede

predial não estiver em boas condições a água que entra no sistema pode estar, e

está, a 100%, porque é analisada a 100%, mas é alterada logo na rede predial.

Logo aí perde-se o critério, e se se tem a sorte da análise ser feita numa boa rede

predial, sai a 100%. No caso, foram feitas 3 análises, e não se sabe onde, sabe-se é

que há uma diferença de 0,2% na análise, e foi o que bastou.

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

Presidente em exercício, todos os presentes, mencionando que as suas

observações ou intervenções neste período antes da ordem do dia têm hoje tudo a
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ver com a primeira intervenção do Sr. Presidente em exercício.

Naturalmente que saúda a câmara municipal e o município pela atribuição do
prémio ECOXXI 2017, porque, enquanto cidadão residente no concelho de Vila
Franca de Xira, fica, e ficam todos, satisfeitos com estes prémios, e calcula como é
que o Sr. Vice-Presidente se deve sentir, porque, como presidente de junta, ainda
bem recentemente foi receber um prémio idêntico, que também tem a ver com
estas questões.

Ajunta de Freguesia de Vila Franca de Xira foi, entre meia centena de freguesias,
curiosamente a única no concelho, e ficou muito bem posicionada, abaixo do meio

da tabela, o que para a junta também foi muito significativo.

Portanto, percebe exatamente a sensação que o Sr. Vice-Presidente está agora a
sentir.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RECEÇÃO AOS NOVOS MÉDICOS DE FAMÍLIA DO CONCELHO

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que o próprio esteve presente,

representando •a câmara municipal, mais a Sr Vereadora Fátima Antunes, na

receção aos novos médicos de família no concelho, sendo que, de 13 do ACES —

Agrupamento de Centros de Saúde, vieram 5 para o concelho.

Esses 5 médicos vêm permitir consultas a cerca de 12 300 munícipes, com médico,

e é um facto que ainda se está longe, não se está minimamente satisfeito, e fez-se
sentir isso à diretora da administração regional, pois ainda há cerca de 42 000
utentes sem médico, mas vem melhorar. —

Por ironia do destino, dos 13 clínicos colocados na área do ACES, todos

concorreram e todos são oriundos da zona a norte de Coimbra, muitos do Porto e
Gaia. —

Tomou a palavra a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando que valoriza as

notícias que o Sr. Presidente em exercício trouxe, e depois pedir-lhe-á só que

confirme se disse que se têm 5 novos médicos, que correspondem a 12 000

utentes, para se perceber o rácio, e saber com quantos utentes fica cada médico.--

Interveio de novo o Sr. Vice-Presidente, referindo que lhe chegou agora o registo,

no concelho de Vila Franca de Xira são 8 e não 5, e vai dizer quais. Para a USF

Reynaldo dos Santos, na Póvoa de Santa Iria, 3; para a UCSP de Arcena, 3; e para a

USF Terras de Cira, em Vila Franca de Xira, 2. No total dá 15 200 utentes com

médico de família. Os restantes, até aos 13, foram: 1 para Arruda dos Vinhos; 3

para Azambuja; e 1 para Alenquer. Portanto, vieram 8 médicos para Vila Franca de

Xira. —----—

Mais tarde, interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, mencionando que,

naturalmente, valoriza as intervenções feitas pelos vereadores eleitos pela CDU,

pela pertinência e importância, e claramente esta, dos médicos de família, é uma

questão que os estava a preocupar, porque ultrapassava tudo aquilo que

legalmente é permitido, pelo que ainda bem que se aproveitou para corrigir.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RESULTADOS DESPORTIVOS
—

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo-se a resultados desportivos, registando
que Pauline Vie sagrou-se vice-campeã do mundo em XTERRA, em triatlo. Pauline
Vie é do Alhandra Sporting Club, conquistou a medalha de prata no Campeonato do

Mundo de XTERRA, na modalidade de triatlo, na categoria de 15-19 anos, feminino,
na competição que decorreu em Maui, no Havai, nos dias 27 e 28 de outubro.

Regista ainda que Carolina Castro conquistou a medalha de bronze na Taça da
Europa de Patinagem Artística. Carolina Castro é atleta da União Desportiva

Vilafranquese, conquistou a medalha de bronze na Taça de Europa de Patinagem

Artística, em solo dance, na categoria juvenil feminino, na competição que se

realizou em Tomar, entre os dias 1 e 4 de novembro. —
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INDICAÇÃO DOS PEDIDOS DE INTERVENÇÃO NOS PONTOS DA ORDEM DO DIA

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que antes de dar a palavra aos eleitos das

bancadas da ÇDU e do Bloco de Esquerda, sugere, à semelhança da última

reunião, para depois se poder agilizar, que os Srs. Vereadores possam ir marcando

os pontos em que desejam usar da palavra.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando que, como se sabe, a CDU
candidatou-se à autarquia com um ideia central, que os seus membros valorizam
muito e é imprescindível ao desenvolvimento das vilas e das cidades, sendo que
para os mesmos é fundamental que as pessoas tenham uma maior ligação à vida
democrática dos concelhos, das autarquias.

Como alguns sabem, porque acompanham, fruto das tarefas que desempenham,
as reuniões de câmara, a CDU, naquilo que diz respeito ao regimento, fez três
propostas de alteração, duas foram acolhidas, e uma não foi, que foi a de que
estas reuniões descentralizadas passassem a ser às 17h30, para que as pessoas
pudessem participar, pudessem assistir.

Ontem, por acaso, uma criança de 7 anos perguntou-lhe se podia vir ver a reunião
de câmara, disse-lhe que sim, que podia vir, que era pública, que era ao meio-dia,
tendo a mãe automaticamente dito que não podia ir, porque a essa hora tinha
escola.

Isto veio mais uma vez confirmar que se as reuniões forem a outra hora, com mais

facilidade as pessoas podem assistir, intervir, participar, e crê que é isto que move
a democracia, é a relação direta com as populações.

Assim, naturalmente que dá esta nota menos positiva, e que impede a participação
das pessoas.

Quanto às outras propostas que os membros da CDU apresentaram, a das
transmissões on-line das reuniões foi aprovada, pelo que, se fosse possível,

gostariam de perceber para quando se tem pensada esta implementação, pois

ajudaria.

Disse o Sr. Vice-Presidente, relativamente às transmissões on-line, que pensa que

na próxima reunião, a título experimental, poderá ser feita, mas está sujeita a

confirmação. —
—

Interveio mais tarde a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando que os membros

da CDU ficam muito contentes com as transmissões on-line, que seja feita uma

experiência-piloto, de certeza que correrá bem.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PROMOÇÃO DE VISITAS ÀS FREGUESIAS

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

souberam que a câmara municipal vai promover visitas às freguesias, e gostavam
que ficasse expresso que a CDU e os seus eleitos gostavam de participar nas
visitas às freguesias.

Parece-lhes também que todos compreenderão que para poderem exercer melhor

aquilo que são as suas responsabilidades e o número de eleitores que tiveram,

precisam de mais informação, pelo que, tendo em conta que a câmara municipal

vai promover as visitas às freguesias, gostavam, não só de participar, como de

saberem antecipadamente, naturalmente, porque todos têm outras atividades
profissionais, para poderem gerir a agenda.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que efetivamente irá transmitir ao Sr.

Presidente a pretensão dos membros da CDU.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

FALTA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS TRABALHADORES DA FREGUESIA DE
ALHANDRA

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, referindo-se a uma questão que para os
membros da CDU é central, e que tinham no seu compromisso eleitoral, tem a ver
com a falta de condições de trabalho em várias áreas da autarquia. —

Contudo, porque se está em Alhandra, e porque os trabalhadores de Alhandra têm
claramente falta de condições, quer naquilo que diz respeito aos balneários, quer
no refeitório, e também tendo a informação de que é um assunto com alguns anos,
gostavam de saber o que está pensado por parte da câmara municipal para
melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores da freguesia, em concreto, de
Alhandra.

Sendo uma união de freguesias, estes dão resposta à freguesia de Alhandra, e
gostariam de saber para quando é que está pensado e o que é que está pensado-
Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que irá transmitir ao Sr. Presidente, sendo

que, efetivamente, tanto o próprio, como o Sr. Presidente, já fizeram visitas com o
Sr. Presidente da união de freguesias a vários locais que carecem de intervenção,

mas não é só de intervenção minimalista, alguns necessitam de uma intervenção

profunda.

Portanto, estão identificados os locais, foi feito o levantamento dessas

intervenções, para alguns existe já um estudo prévio, estando estas intervenções

em análise.

Interveio mais tarde a Sr Vereadora Regina janeiro, fazendo um comentário à

resposta que foi dada, dizendo que para os membros da CDU as condições de

trabalho são centrais para se defender o serviço público, e para que o serviço

público seja eficaz e eficiente naturalmente que os trabalhadores têm de ter

condições para isso. — — —

O Sr. Vice-Presidente falou do desenho de um estudo para os trabalhadores de

Alhandra, e se o pudesse partilhar com os membros da CDU, também gostavam de

teracessoao mesmo.

aod 9



FI. Livro

______________

9. Ata 018
Reunião de 2017/11/08

Município

Proc2

_____________________

de ‘xrVila Franca de Xira Deliberação n
Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - REVITALIZAÇÃO DA VILA E FREGUESIA DE
ALHANDRA

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, renovando os cumprimentos a todos os
presentes, dizendo, porque se está em Alhandra, que Alhandra tem as suas
especificidades, os seus problemas, e também tem as suas obrigações, pois as
autarquias têm uma importante função na redinamizaçâo destes territórios, cada
uma com as suas responsabilidades. —

Assim, no âmbito de uma visão estratégica que os membros da CDU defendem, a
questão económica é para os mesmos um elemento central para a revitalização da
vila e freguesia de Alhandra, hoje, infelizmente, como já foi dito, num contexto de
uma reorganização administrativa, que reconhecidamente todos chegaram à
conclusão que não serve nada, nem ninguém.

Contudo, não é esse o mote da sua intervenção, gostariam de reafirmar, na opinião

que têm, e do ponto de vista da política estratégica da câmara municipal, que
enquanto não houver uma linha orientada para repor o concelho de Vila Franca de
Xira como polo de desenvolvimento económico, obviamente que depois, na base

local, na economia local, nos empreendedores locais, nos comerciantes locais, em

todos aqueles que geram e produzem riqueza local, há dificuldade para incentivar

e redinamizar aspetos que serão importantes para a criação do emprego.

Na atual fase em que o concelho se encontra, onde se inclui naturalmente a

situação em concreto de Alhandra, para os membros da CDU é muito importante

considerar os agentes económicos, os seus representantes, como pessoas e

entidades absolutamente essenciais para a construção dessas políticas, pelo que é

preciso rapidamente identificar os problemas, com estes agentes, procurar

respostas, que poderão ser distintas, a bem da elevação na atividade económica,

também na vila de Alhandra.

Tomou mais tarde a palavra a Sr Vereadora Regina Janeiro, referindo que é

pertinente procurar encontrar soluções para aquilo que são as necessidades da

população.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

MERCADO DE ALHANDRA

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo-se à preocupação dos membros da

CDU em relação ao futuro dos mercados municipais, e a política da câmara

municipal para os mercados municipais. Na opinião dos mesmos a câmara

municipal tem de ter uma política bastante diferente, uma política assertiva, de

dinamização dos mercados, e esperam que haja respostas concretas sobre essa

matéria.

Para a situação concreta de Alhandra, neste caso do mercado de Alhandra,

funciona em instalações alugadas, muitos dos seus espaços carecem de

investimentos, para além de medidas que efetivamente valorizem os produtores,

os comerciantes locais, os produtos e, acima de tudo, uma valorização de produção

local e de uma imprescindível necessidade de captar ou pelo menos manter os

consumidores e os públicos do mercado.

Nesse sentido, gostariam de colocar três breves questões, que poderão ser

elucidativas da estratégia da câmara municipal sobre esta matéria:

Que medidas ou que projetos estão previstos para a conservação estrutural do

edifício, onde hoje funciona o mercado de Alhandra?

Que ações de relevo estão garantidas, no sentido da valorização do mercado de

Alhandra, dos seus produtos e dos seus produtores?

Que perspetivas encara a câmara municipal, para a dinamização de ações que

favoreçam o comércio tradicional, o comércio a retalho, que no caso concreto da

vila de Alhandra assume uma relevante expressão na economia do concelho?

Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionando, relativamente à situação do

mercado, que como o Sr. Vereador sabe a câmara municipal paga à Misericórdia

cerca de 30 000,00€ por ano de renda, e efetivamente chegou-se a um ponto em

que há necessidade de fazer obras no mercado.

Neste momento a câmara municipal, através do Sr. Presidente, está em

negociação com a Misericórdia, para esta intervenção. Que há necessidade de

fazer obras, há, estão identificadas, agora está o Sr. Presidente com esse dossiê

em mão, a negociar com a Misericórdia, no que respeita à plataforma destas obras.

Têm que ser feitas, sabe-se quais são, e agora o processo está na mão do Sr.
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Presidente.

Tomou mais tarde a palavra a Sr Vereadora Regina janeiro, referindo que os
membros da CDU colocaram esta ideia, que para os mesmos é central, que é a
questão dos mercados, naturalmente pela geração de emprego, pelas vivências

culturaisede rua.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libério, registando, em primeiro lugar, as respostas
que o executivo deu, e os membros da CDU tomaram-nas, nalguns aspetos, como
respostas boas, positivas, que vêm ao encontro das preocupações que têm.
Porém, no exercício das funções que têm, antes de tomarem uma opinião definitiva

sobre esta ou quaisquer outras matérias, precisam efetivamente de mais dados,

mais informação, e compreenderão os presentes que cabe ao papel de oposição da

CDU colocar questões, ao mesmo tempo que propor soluções para os graves

problemas que se enfrentam, porque, como já muitas vezes foi dito em reunião de

câmara, o poder local e o exercício dessa responsabilidade pública, para além de

aliciante, é permanentemente atualizado.

Não prescindem do papel que têm de vereadores, pois também foram eleitos para

esta câmara municipal, e sobre o mercado de Alhandra a informação que partilha o

Sr. Vice-Presidente, com a CDU e com os presentes, não é nova. Não há, portanto,

novidade sobre essa matéria. Aliás, quer recordar que, salvo erro, numa das

últimas reuniões do anterior mandato, esta preocupaçâo, também suscitada pela

intervenção política da CDU, mereceu, por parte do presidente da câmara, a

opinião de que era preciso encerrar uma dura negociação com o proprietário, a

associação de beneficência, Misericórdia de Alhandra, no sentido de

eventualmente até equacionar mudança na alteração do valor pago pela renda

mensal ou anual, como se queira entender essa responsabilidade.

É uma preocupação, legítima, por parte da câmara municipal, rentabilizar e

otimizar custos na perspetiva de uma gestão corrente, correta, saudável,

transparente, mas a preocupação que tiveram foi mais além da questão decorrente

do encargo financeiro mensal com esse aluguer.

Assim sendo, podem dar como adquirido que da parte de todas as forças político

partidárias, pelo menos da parte da CDU, há essa garantia, que o mercado de

Alhandra, em Alhandra, é para manter. julga que podem tirar essa conclusão. A ser
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verdade, que a câmara municipal está efetivamente comprometida com esse
objetivo, conclui-se também que há um conjunto avultado de investimentos para a
conservação e melhoria da capacidade de resposta, numa ática de valorização da
atividade interna desse mercado, que depende do esforço financeiro da câmara
municipal.

Neste sentido, precisam de perceber do que é que estão a falar, precisam de mais
dados, e a primeira solicitação que fazem ao Sr. Presidente em exercício é
exatamente essa, que fizesse chegar às bancadas políticas representadas na
câmara municipal toda a informação disponível relativamente a estudos,
avaliações ou pareceres, que tenham como objetivo uma avaliação rigorosa e
concreta dos custos necessários para a reabilitação do mercado de Alhandra.

Estão a falar de 50 000,00€ ou de 500 000,00€? No contexto de uma negociação
com o custo mensal ou anual do aluguer, a proporcionalidade do montante de
investimento pode influenciar obrigatoriamente essa mesma negociação.

Uma segunda questão é central, e é extensiva a todos os mercados no concelho de

Vila Franca de Xira, mas aplica-se muito também ao mercado de Alhandra: Qual é a

estratégia de promoção da câmara municipal para os mercados? Se ela existe,

perdoar-lhe-ão os presentes, mas não a conhecem. —

Quando se está a falar numa estratégia de promoção, não é necessariamente de
marketing, mas de promoção, de divulgação, de acolhimento dos produtores e dos

produtos do concelho de Vila Franca de Xira, numa lágica de revalorização do que

se produz, do ponto de vista agrícola, no concelho.

Têm esta preocupação porque nem tudo, do ponto de vista do futuro, da

comercialização e do retalho dos produtos, tem que passar pelas grandes

superfícies comerciais, e se há aspeto que preocupa a CDU é a densidade ou a

sobrecarga de densidade de grandes superfícies comerciais no concelho.

Aliás, sobre essa matéria gostariam de recordar que, não obstante a liberalização

dos processos de instalação dessas grandes superfícies comerciais, situação à

qual, infelizmente, a competência ou a vontade da câmara municipal não foram

tidas em linha de conta, neste momento, no concelho de Vila Franca de Xira, por

muito estranho que possa parecer-lhes, tem-se uma das maiores concentrações de

grandes superfícies comerciais na área de Lisboa. —
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Interveio o Sr. Vice-Presidente, pedindo ao Sr. Vereador para se centralizar no
ponto, que é sobre os mercados.

Respondeu o Sr. Vereador que sim, referindo ainda a importância da câmara
municipal favorecer a economia local, através de uma política de incentivos. O Sr.
Vice-Presidente fez bem ter colocado a questão, mas pensa que o enquadramento
de uma política geral é muito importante para perceber, do geral para o particular,
aquilo que está a falhar.

Nesse sentido, os membros da CDU precisavam de saber, e é a segunda solicitação
que colocam à câmara municipal, que medidas concretas existem para valorizar os
mercados, onde se inclui o mercado abastecedor da Castanheira do Ribatejo. Como
o Sr. Vice-Presidente sabe, e todos têm obrigação de saber isso, é uma importante
plataforma giratória na comercialização de produtos.

Continuou, mencionando que estão a dar este enfoque porque estão a falar de
emprego, de mais-valias para o concelho de Vila Franca de Xira, não estão a falar
de uma circunstância específica desta ou daquela localidade.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ACESSIBILIDADES - MOBILIDADE -TRANSPORTES PÚBLICOS - ALHANDRA
Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo-se a um eixo de preocupação dos
membros da CDU, que tem a ver com as acessibilidades, cujo impacto, pela falta
de políticas, atinge particularmente também a qualidade da vila de Alhandra.

Assim, continuam a ter o entendimento que uma política de mobilidade e de

transportes desencadeada pela câmara municipal obriga necessariamente a um
diálogo permanente, e reconhecem que por vezes possa ser difícil, com todos os

intervenientes, acima de tudo, para clarificar as diferentes esferas de competência.

Para que não restem dúvidas, para a CDU a aposta central tem que ser no

transporte público, para Alhandra como para todas as vilas, cidades e núcleos

urbanos ou habitacionais do concelho de Vila Franca de Xira. —

Tem que ser uma rede adequada às necessidades dos utentes, tem que ser uma

rede que pratique preços justos, e tem que funcionar numa lógica diferente de

mobilidade que atenda às necessidades pendulares das populações e das suas

atividades.

No concelho, e particularmente em Alhandra, há um sério problema de mobilidade,

ao qual se juntam sucessivos adiamentos no investimento público para a rede de

acessibilidades. Falando especificamente da EN1O, esta estrada, que é a principal

via de transporte rodoviário do concelho, a par do itinerário principal da

autoestrada, é simultaneamente intercetada por várias outras ligações, muitas das

quais também da jurisdição da lnfraestruturas de Portugal, portanto é uma estrada

totalmente sobrecarregada, saturada, e em alguns troços inaceitavelmente

insegura, para além da falta de alternativas à sua própria função.

Acresce a isto a inexistência, como todas sabem, dos nós de acesso à Ai, e a

manutenção de portagens. —

Porque se está em Alhandra, voltam a alertar para o grave problema de circulação

na confluência da EN1O com a EN248-3, sendo que há escassos minutos chegaram

todos à câmara municipal, através desta reunião descentralizada realizada em

Alhandra, e pensa que seguramente aqueles que tiveram de utilizar o seu

transporte individual constataram já da existência de filas neste mesmo troço,

particularmente na zona próxima do viaduto da Ai, quer para quem atravessa,
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quer para quem opta por mudar de direção. —

Portanto, é um problema rodoviário esta confluência, a confluência da EN1O com a
EN248-3, e para a CDU há inevitáveis decisões, assim como tomadas de resolução,
pelo que se impõe perceber o seguinte, e que depende da vontade expressa da
câmara municipal:

Que ações foram desencadeadas em concreto com a lnfraestruturas de Portugal,
no sentido de resolver estes problemas de circulação, e desta confluência
problemática e mesmo deficiente, com a EN248-3?

No plano dos investimentos públicos, a câmara municipal exigiu ou reivindicou
investimentos públicos na melhoria desta estrutura de acessibilidades em

concreto?

Se o fez, quais foram os compromissos conseguidos, e de que forma e quando é
que os mesmos se traduzirão em obra?

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que o Sr. Vereador coloca questões
cirúrgicas, conhecem-se há muito tempo, têm muito respeito todos, e efetivamente

reconhece-lhe essa capacidade, de intervenção nos assuntos. Sempre assim foi, e
o Sr. Vereador sabe que lhe diz isto com consideração e respeito, que têm.

Em relação à temática envolvente à zona de Alhandra, o Sr. Vereador dissertou

para algumas questões nacionais, com as quais concorda, e não é pessoalmente, é
a câmara municipal, nomeadamente a da EN1O e da EN248-3. Na EN248-3 convém

saber, e o Sr. Vereador Nuno Libório tem conhecimento já do anterior mandato, do

que é que se está a falar, sabendo o Sr. Vereador que se tem sensivelmente 8km
de intervenção já programada pela câmara municipal, de que se desenvolveu já o

estudo prévio, e neste momento está-se na fase dos taludes.

É preciso percorrer aquela estrada com calma, e saber do que é que se está a

falar, porque não é só passar na estrada nacional, tem que se fazer o caminho,

com calma, percorrer tudo, e quanto a estes cerca de 8km, pela última estimativa,

e já foi dito pelo Sr. Presidente, num estudo prévio inicial, está-se a falar de cerca

de 1 milhão de euros por quilómetro, e está-se a dizer tudo, para uma intervenção

profunda e segura daquela via.

Este foi o estudo inicial, e depois, se tem que se pensar numa intervenção de fundo

e consciente, tem que se ir para uma questão que é a dos taludes, tendo a estrada
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ali um encarecimento de empreitada elevadíssimo com os taludes. Está-se a
efetuar esse estudo, a nível de gabinete, para se ter mais uma noção de quais são
as áreas de intervenção mais urgentes a executar. —

O Sr. Vereador falou na lnfraestruturas de Portugal, e o próprio tem acompanhado

o Sr. Presidente em algumas reuniões, em Almada, na sede, com os vários

presidentes do conselho de administração da empresa, levando as preocupações
do concelho, desde a Ponte da Couraça ao limite do concelho, na zona de Loures. --

As preocupações da câmara municipal, como o Sr. Vereador sabe, no plano de
intervenção do Portugal 2020, engloba algumas intervenções que são da
responsabilidade da lnfraestruturas de Portugal, que estão assumidas pela
empresa, que são as rotundas em Alverca e esta rotunda no cruzamento com a

EN248-3.

Convém dizer que esta rotunda não está totalmente assumida, é uma pretensão e

exigência da câmara municipal, há questões técnicas derivadas à passagem

superior da autoestrada, mas há uma exigência da câmara municipal, que aquilo

tem que ser feito. Não pode ser de outra maneira, há um estudo prévio já, com

várias opções, e, como se costuma dizer, de uma maneira, ou de outra, aquilo tem

que ser feito. Se a câmara municipal está a pensar executar aquela intervenção na

EN248-3, tem que se criar ali uma via de circulação de desafogo ao tráfego, com

uma rotunda.

Assim, é também na estrada do rio Grande da Pipa, pois já que se estendeu a

política ao concelho da área das intervenções, é uma grande preocupação aquela

estrada. Logicamente que se fez sentir, tanto o próprio, como o Sr. Presidente, ao

Sr. Presidente do conselho de administração da lnfraestruturas de Portugal, que,

quanto à estrada do rio Grande da Pipa, estrada da Vala, a câmara municipal está

na disponibilidade de recebê-la imediatamente, quando a empresa executar a

totalidade da recuperação da via.

Para aqueles que não sabem do que é que se está a falar, basta estar ali cerca de

1 ou 2 horas e ver a intensidade de tráfego pesado que aquela via tem, tendo que

ser tudo reparado. Assim, a empresa repara, e a câmara municipal faz a receção

da via. Enquanto isso não for feito, há maneiras de um entendimento, e a câmara

municipal está disponível para analisar as propostas que a lnfraestruturas de
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Portugaltem.

Contudo, o executivo municipal partilha da preocupação do Sr. Vereador, e já o
manifestou, pelo Sr. Presidente, efetivamente, em relação à zona de circulação de
Alhandra, que é uma preocupação geral do concelho. Não se pode dizer que não, e
é um facto que ela existe. —

Neste sentido, as observações do Sr. Vereador Nuno Libório são um contexto que
transmitirá ao Sr. Presidente, mas entendeu, neste momento, já lhe dar essas
questões, porque também passam pelo próprio.

Tomou mais tarde a palavra a Sr Vereadora Regina janeiro, referindo que os
membros da CDU colocaram esta ideia que para os mesmos é central, que é a
questão das acessibilidades, naturalmente pela geração de emprego, pelas
vivências culturais e de rua.

Quanto à preocupação de como é que a câmara municipal fica com uma estrada
que tem 8km, e custa 1 milhão de euros por quilómetro, questiona como é que se

ficou com esta estrada, até porque, sobre outro assunto, foi-lhes dito que só se se

fizessem obras e ficassem em condições é que a câmara municipal o recebia.

Assim, parece-lhe claramente que é mais uma daquelas rasteiras que o poder

central vai passando ao poder local, em que de vez em quando se cai, sendo que.

aproveitando o peito aberto que têm demonstrado em relação à descentralização

de competências, é de “manter o olho aberto até ao branco”, porque infelizmente,

do outro lado, muitas das vezes, vai-se aprendendo, mas convém não ser sempre

com erros, convém ser por antecipação, e deve-se trabalhar muito para que estes

erros não aconteçam, já que depois saem muito caro às populações, cuja

responsabilidade maior é a sua qualidade de vida, naquilo que diz respeito às

câmaras municipais.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, pedindo ao Sr. Vice-Presidente que lhe

perdoe o tempo que está a despender, mas, tendo em conta que há algum tempo

para despender para o período antes da ordem do dia, nada como aproveitar para

aprofundar algumas das questões.

Assim, os membros da CDU registam como aspeto positivo conhecerem que existe

um estudo prévio para a rotunda na EN1O, para a confluência ou cruzamento com

a EN248-3, e quer dizer que gostariam de ter acesso também a esse desenho,
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apesar de já ter sido solicitado mais do que uma vez.

Outro aspeto que lhe parece importante no âmbito da intervenção do Sr. Vice-
Presidente, é a confirmação daquilo que há muito tempo a CDU disse sobre esta
matéria, em matéria de acessibilidades, de investimentos e de oportunidades de
financiamento. O Sr. Vice-Presidente, de uma forma rigorosa, que lhe reconhece,
disse, mais ou menos, que “também com o Portugal 2020 vamos investir e
empreender obra nova, como seja, por exemplo, algumas rotundas”, e o próprio
acrescenta estruturas de acessibilidade e mobilidade nos troços sob jurisdição da
câmara municipal, em Alverca, aproveitando a disponibilidade financeira do
Portugal 2020. Pensa que foi isto que disse, por palavras do próprio, e julga que
seria mais ou menos a intenção do que partilhou com a câmara municipal.
É assim, exatamente, e há mais de 2 anos que os membros da CDU andavam e
andam a dizer isto, que o Portugal 2020, na sua conjetura metropolitana, não está
programado para acessibilidades pesadas, mas, não obstante, à boleia do mesmo,
e sem fazer nenhuma engenharia teórica ou incorreção no cumprimento dos
objetivos programáticos aos quais os municípios, no âmbito do pacto
metropolitano, estavam obrigados, poderia este município ter ido mais longe na
apresentação de propostas de investimento que garantissem, simultaneamente,

também a resolução de problemas graves no concelho em matéria de
acessibilidades.

Sem descurar a questão das competências, que cabem à administração central,
houve e há matérias, como é o caso desta rotunda, e sobre esta matéria o Sr. Vice-
Presidente registará seguramente que nunca colocaram nenhuma opção técnica,

pois não têm conhecimentos técnicos sobre a mesma, se deve ser uma rotunda, se

deve ser a manutenção ou a retirada da sinalização semafórica, o que acham é que

tem que ser resolvido o problema.

Portanto, seja pelo Portugal 2020, seja no âmbito da inscrição de verbas para o
Orçamento do Estado, seja no diálogo a que o Sr. Vice-Presidente se referiu,
permanente e consequente, que tem de existir com a administração central, esta

rotunda, este investimento, esta melhoria na circulação do trânsito, tem que

acontecer, sob pena de, até do ponto de vista económico, e centrando-se apenas

nas questões económicas, se perderem, comparativamente com outros, muitas
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vantagens.

Está-se próximo de muitos locais de decisão, o concelho tem características para
atrair investimentos, mas cada vez mais está sobrecarregado e sem capacidade
para ser aquilo que deveria ser, que era um concelho posicionado
estrategicamente na área metropolitana em matéria de desenvolvimento
económico.

o Sr. Vice-Presidente interveio, dizendo, para encerrar a discussão, e tendo ouvido
com a atenção que os assuntos requerem, tanto a Sr Vereadora Regina janeiro,
como o Sr. Vereador Nuno Libório, poderá dizer que os objetivos são os mesmos, os
caminhos é que são diferentes. — —

É lógico, é notório, não vai estar a dissecar isso, porque é isso que está em
presença. No entanto, o Sr. Vereador Nuno Libório terminou a sua intervenção
dizendo que o executivo, que se encontra a gerir os destinos da câmara municipal,
podia ter ido mais longe nesta temática, dos aproveitamentos, à boleia do Portugal
2020, mas recorda umas palavras que o Sr. Vereador disse há sensivelmente 5/10
minutos, que reconhece à câmara municipal, nomeadamente ao seu presidente, e
todos lhe reconhecem, não se estando aqui a “trocar galhardetes”, pois é um
executivo, uma gestão correta, saudável, na aplicação e defesa das finanças da
câmara municipal. —

Foi sensivelmente o que o Sr. Vereador disse, e é isso que norteia o executivo

municipal dentro dessa política de gestão, reconhecendo-se que na Área

Metropolitana de Lisboa, e o Sr. Vereador sabe isso perfeitamente, o município de

Vila Franca de Xira, não dirá que é “o”, porque sabe que a seguir vêm-lhe dizer que

não é, mas é “um dos” que maior aproveitamento fez dos fundos comunitários.

Sabe-se isso, poderia dizer que é “o”, mas dirá que é “um dos”, e os números

estão aí. Isto quer dizer que é um trabalho exaustivo da equipa técnica, o que o Sr.

Vereador disse e concordou, e têm que estar todos de acordo, mas os técnicos

executam uma polftica de gestão que é definida.

Vai-se ao terreno, aproveitam-se todos os fundos, como o Sr. Vereador disse, vai-se

a “reboque”, e tem havido uma taxa de aproveitamento onde os números falam

por isso, mas, continuadamente, dentro de uma política de gestão correta e

saudável, como o Sr. Vereador disse, da parte financeira da câmara municipal.
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Reconhece, na intervenção do Sr. Vereador Nuno Libério, que efetivamente há todo
um manancial no município, tendo já sido dito mais do que uma vez que o concelho
tem, nos seus 318km2, 23 servidões, o que quer dizer que há 23 entidades que o
atravessam, que está retalhado e. seja quem for que esteja na gestão de um
município como o de Vila Franca de Xira, sabe perfeitamente do que é que se está
a falar. Contudo, isso nunca impediu o desenvolvimento visível do concelho, só não
vê quem não quer ou quem não pode.

Assim, o que disse é em respeito, e logicamente que não podia ser de outra
maneira, à intervenção do Sr. Vereador Nuno Libório.

Relativamente à Sr Vereadora Regina janeiro, pensa que já habituou todos, no
final das suas intervenções, o que é positivo, a fazer uma súmula da intervenção

da sua bancada, o que é correto. Tem-se vindo a verificar isso nestas reuniões, a
sua capacidade de síntese final, que regista, e que também facilita o trabalho.

Vai referir aquilo que o próprio escreveu, com a intervenção da Sr Vereadora, vão

se conhecendo, e principalmente, quem a Sr Vereadora tem do seu lado direito,

sabe que o próprio reconhece quando está a dizer que reconhece, não está a dizer

com sentido figurativo.

Portanto, a capacidade de síntese final da intervenção da bancada da Sr

Vereadora é uma ajuda.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

QUALIDADE DO AR - CIMPOR - ALHANDRA

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, referindo que gostava de apresentar uma
questão que tem a ver com Alhandra, dizendo que, como todos sabem, a vila de
Alhandra tem conhecido e vivido ao longo de dezenas de anos vários e maus
episódios de cariz ambiental, quiçá muito mais do que aqueles que deveria, e os
vereadores da CDU vêm dar conta de mais um episódio ocorrido no passado dia

2017/10/04, mais uma vez relacionado com ambiente e qualidade do ar nesta vila.

De acordo com o relatado por habitantes de Alhandra, repetiu-se de novo, entre as
9h30 e as 10h00 da manhã deste dia, uma situação que, de acordo ainda com
esses relatos, poderá ter sido despoletada ou desencadeada após o aparecimento

de uma coluna, aparentemente de fumo, vislumbrada sobre a Cimpor, a que se
seguiu um intenso cheiro que se foi estendendo por várias zonas e que alguns

habitantes identificavam como uma espécie de mistura de gases.

Ainda, segundo aqueles habitantes, o cheiro era de tal modo intenso que a sua

inalação apenas por alguns segundos fazia com que ficassem com dificuldades de

respiração e a boca absolutamente seca.

Sabem que a atividade industrial que a Cimpor desenvolve, em princípio, apenas

dará origem à emissão de partículas, com certeza monitorizadas nas suas estações

meteorológicas, contudo, estes relatos não podem ter sido apenas, e tão só, alvo

da imaginação fértil de um conjunto de cidadãos que habitam na freguesia.

Nesse sentido, importa que a câmara municipal dê a máxima atenção a este tipo

de situações e procure indagar a proveniência dos episódios que reiteradamente

vão acontecendo, vezes demais, na freguesia, sobretudo na vila de Alhandra.

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, dizendo que traz pequenas intervenções, e

por fim uma proposta de recomendação sobre a Legionella, da câmara municipal à

Assembleia da República e ao Governo.

Continuou, referindo que aproveita o mote de um assunto que foi falado, acerca da

poluição na Cimpor, e pode acrescentar que a licença que estava em vigor para

coincineração da Cimpor cessou, salvo erro, a 2 de novembro, por conseguinte já
deverá existir uma nova.

Essa licença permitia que a unidade fabril emitisse gases com metais pesados, tais
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como chumbo, e cádmio, todavia o relatório ambiental de 2016, que é redigido
pela própria empresa, não faz qualquer referência, nem menção, a metais pesados,
e pensa que isto revela alguma coisa acerca da eficácia e da credibilidade do
autocontrolo a que os emissores de poluentes, as entidades que emitem os
poluentes, estão obrigadas, e escrevem, de certo modo, o que querem.
Como ressalva, pensa que é importante que, de facto, haja uma fiscalização
efetiva, para que se evitem problemas, como alguns que têm ocorrido, até no
concelho.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, dizendo que o Sr. Vereador colocou a
questão de Alhandra, do ambiente, da qualidade do ar, sendo que, em relação a
esta questão, que se verificou no dia 4 de outubro, a câmara municipal teve
conhecimento, notificou imediatamente a APA — Agência Portuguesa do Ambiente,
e a IGAMAOT - Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território.

Recorda que, como é público, há várias estações de controlo do ar em Alhandra,
uma delas, por vezes, desconhece-se, não se fala dela, a própria APA tem uma
estação na unidade industrial.

Contudo, fez-se sentir esta preocupação, notificou-se imediatamente a inspeção-
geral do ambiente e a APA do que se tinha verificado, e aguarda-se a resposta.

Interveio mais tarde a Sr Vereadora Regina Janeiro, referindo esta preocupação do
ambiente, que é para os membros da CDU um eixo central da vida coletiva, e do
futuro, se se quiser, e o futuro é hoje, ou começa hoje.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

MORTANDADE DE PEIXES NO RIO TEJO —

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, referindo-se a uma questão colocada na
última reunião de câmara relativa à mortandade de peixes no Tejo, em que os
membros da CDU perguntam, desde então, se houve algum desenvolvimento ou a
obtenção dalgum esclarecimento sobre esta situação.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RECOLHA DE MONOS NO CONCELHO

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, referindo-se a uma pergunta ou a uma

observação, sobre se está a haver algum problema com a recolha de monos no

concelho, porque parece que houve algum investimento e alguma preocupação a

esse nível, mas, segundo parece, as coisas não estão a correr muito bem, tendo

em conta que está a verificar-se, dias demais, a continuação de monos à volta das

ilhas ecológicas, um pouco por todo o lado. —

Assim, os membros da CDL) gostariam de saber se há alguma dificuldade nessa

área.

Por outro lado, verifica-se, pelo menos parece ser essa a ideia, que em relação à

informação que existe no site, por vezes, e têm indicação que acontece, a “bota

não bate com a perdigota”, e as informações que depois são fornecidas a partir do

número verde que se tem para estes contactos não são exatamente aquelas que

constamdosite.

Portanto, é só aconselhar, talvez, um maior rigor na transmissão dessa informação.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO - PERDAS DE ÁGUA

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, referindo-se a uma questão que há algum
tempo colocou numa assembleia municipal, e que tem, mais uma vez, tudo a ver
com o assunto pelo qual começou esta reunião de câmara, com o desperdício de
água. —

—

Naquela assembleia municipal, que já referiu, teve oportunidade de dizer da sua
preocupação relativamente a uma situação que existe, através dos serviços da

EPAL e naturalmente que nunca foi sua ideia atribuir qualquer tipo de
responsabilidade aos SMAS nesta matéria, isso pensa que ficou claríssimo. No
entanto, lembra até a intervenção que o Sr. Presidente dos SMAS teve na altura,
que tinha conhecimento dessas situações, e que já por vezes a EPAL tinha sido
notificada para proceder às respetivas reparações daquele adutor.

Disse ainda o Sr. Vice-Presidente, e de acordo com o veiculado no Jornal “O
Mirante” numa das suas últimas edições, num artigo aliás muito bem conseguido, o
que passa a citar: “As perdas que eles têm desde que entram no nosso concelho
até que saem são de levar as mãos à cabeça. Se lhe dissesse as percentagens iria
assustar-se. E as contas que fez são apenas relativas a um ponto do concelho, nós

temos seis e todos eles “pingam”. Imagine-se agora o que não se desperdiça”.
Mais adiante, e citando de novo, disse, “o município não pode mandar numa

estrutura que não é sua. Já lhes fizemos sentir esta preocupação e gravidade

pública de perda de um bem destes. Desde que estou nos SMAS aquele canal é
uma preocupação constante, mas também uma dificuldade enorme”, e lamentou. -

Aquilo que gostava de lhe dizer é que também lamenta, mas não se assusta com

estas coisas, só que incomoda-o e incomoda a todos esta situação, e também não

tem dúvida nenhuma que a inspeção feita logo a seguir à notícia de que o “O

Mirante” fez primeira página só aconteceu exatamente porque o jornal lhe deu a

importância e relevância que ele merecia.

Nesta sequência, e passado pouco tempo, recebeu do Sr. Vice-Presidente a
informação de que a EPAL teria informado que iria ali fazer uma intervenção, salvo

erro, de 2 dias, no fim de semana seguinte, e aliás pareceu-lhe, desde logo,

manifestamente insuficiente o tempo para resolver um problema daquela
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dimensão. Não é especialista, nem engenheiro, mas tem uma noção clara, pois
tem 45 anos de trabalho em empresas de grande dimensão e tecnologia avançada,
e tem exatamente a noção dos problemas que uma coisa daquelas pode trazer.
Segundo informação dos moradores, o que foi feito nesse fim de semana foi isolar
o tal troço de que o Sr. Presidente dos SMAS lhe deu conhecimento através do e
mail da EPAL, entre Povos e o bairro da Mata, e a EPAL esteve lá dentro, de facto,
mas deve ter feito apenas um curto e breve relat6rio, isolou o troço, de certeza
para deixar tudo na mesma e talvez tentar que não se fale mais naquele assunto. -

Os membros da CDU compreendem as dificuldades a que se referiu o Sr.
Presidente dos SMAS então e, de facto, a EPAL é uma empresa que não é
controlada pelos SMAS, mas recusam-se a aceitar que não haja uma solução de
engenharia para o efeito, com certeza com algum custo, e sobretudo recusam-se
decididamente a aceitar que esta situação se perpetue e nada se faça.

A gravidade da situação que se vive em todo o país, e que irá a breve trecho
obrigar a restrições no consumo, como parece ser infelizmente o caso do distrito
de Setúbal, obriga, ética e moralmente, a recusarem-se a olhar para o lado como
se esta situação fosse uma fatalidade incontornável e passível de ser esquecida
com o tempo. Naturalmente, pela parte dos vereadores da CDU não o será.

O flagelo porque passam já diariamente muitos portugueses com a falta de água,
com os 80% do território em seca severa, e os 7% de seca extrema, obrigam-lhes e

obrigam as entidades com maiores responsabilidades na gestão do território,

nomeadamente as municipais, a serem mais vigilantes e contundentes na

observação de casos com esta gravidade.

Lembra mais uma vez que o que ali se passa não é um simples “pingar” de água,
como o Sr. Vice-Presidente fez questão de sublinhar, mas antes um jorrar diário de

milhares de litros de água tratada. — —

Disse o Sr. Vice-Presidente que não disse isso.

O Sr. Vereador Mário Calado interveio, referindo que foi segundo o jornal, se não foi

pede desculpa por isso, mas é o que vem no jornal, e o Sr. Vice-Presidente tem que

falar é com o jornal, não é com o próprio, pois está a citar o que vem no jornal.

Continuou, mencionando que são quase 450 000 litros diários, 164 milhões de

litros por ano. Para uma noção mais exata do cidadão comum, basta dizer que esta
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rutura em Povos, em menos de 5 dias enche a Piscina Municipal de Vila Franca de
Xira. Está a falar de cerca de 2 000m3, que é o que a piscina tem.
Portanto, esta é uma questão claramente grave.

Por outro lado, o Livro Azul/Água de Abastecimento, e volta a focar a situação, pois
é muito curiosa e engraçada, tem aconselhamentos ao consumidor comum, para
não deixar a torneira aberta, etc. (e volta a dizer que o Sr. Presidente, e os SMAS,
não têm culpa nenhuma desta situação, só está a dar a ideia da dimensão e da
gravidade do problema), e diz que o consumidor que gaste acima de 25m3 vai
pagar esse m3 a 2,0594€, o que equivale a dizer que, por dia, esta fuga que ali
acontece em Povos custa só cerca de quase 1 000,00€, mais rigorosamente
900,00€ e, se se quiser, 328 500,00€ ao ano.

Não querem admitir que as tais 5 ou 6 fugas que existem ainda no concelho sejam
e tenham a dimensão ou o caudal que esta terá, porque, se for assim, é uma coisa
absolutamente inaceitável, ainda por cima com o drama que se vive no país.

Portanto, o que diz ao Sr. Presidente em exercício, e também, neste caso, Sr.
Presidente dos SMAS, e aos Srs. Vereadores, é que é obrigação de todos colocar

este assunto na ordem do dia das principais preocupações, sob pena de não

estarem a cumprir cabalmente a missão que lhes foi confiada.

Os membros da CDU exortam por isso a câmara municipal, e sobretudo o seu
executivo, a agir de forma absolutamente contundente e firme junto da empresa

Águas de Portugal/EPAL, no sentido de tão rapidamente quanto possível acabar

com esta gravíssima realidade que se vive no concelho.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Perdigão, dizendo, relativamente ao

abastecimento de água no concelho, que a bacia hidrográfica do Tejo está numa

situação de stress hídrico, ou seja, existe uma certa falta de água doce, e existe

também uma eventual ou potencial poluição dos aquíferos de captação de água

para abastecimento público.

Assim, a questão que coloca é no sentido de saber qual é a situação concreta dos

aquíferos de onde se faz a captação de água para abastecimento do concelho.

Não está em causa a qualidade da água do abastecimento, e que chega às redes

prediais, a questão que considera relevante é saber qual é o estado da qualidade

da água, de onde se vai buscar, até porque, devido à situação de seca, os
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aquíferos deverão estar mais abaixo, e quanto mais abaixo, vai buscar água mais
próxima de sedimentos e tudo o mais que está próximo. —

Assim, a questão é essencialmente essa.

O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra, mencionando que sublinha a preocupação
que o Sr. Vereador Mário Calado teve, por duas vezes, na intervenção do mesmo,
de dizer que não é nada, primeiro, com o presidente dos SMAS, e segundo, muito
menos com os SMAS, e não é essa a questão.

Compreende, conhecem-se perfeitamente, sabe perfeitamente que o Sr. Vereador
o está a dizer e não é politicamente falando, é concreto, tal como o próprio teve a
preocupação, imediatamente, de lhe fazer chegar essa notificação, junto da Águas
de Portugal e da EPAL, do que é que se estava ali a passar. Havia uma questão
levantada numa assembleia municipal, entendeu-se dar preocupação daquilo de
que se tinha conhecimento, e que o próprio já tinha feito sentir, esse seu lamento

para com a EPAL

Efetivamente houve essa reparação por parte da EPAL oficialmente o próprio

responde pela câmara municipal/SMAS, e teve a notificação, porque passaram por
si, não uma, mas tem conhecimento de 4 intervenções, com dias e horas
marcadas, nomeadamente algumas feitas durante a noite, e está-se a cingir aos

documentos, poderá fazê-los chegar, se assim o Sr. Vereador entender, mas pensa

que não duvida do que o próprio lhe está a dizer.

Logicamente que os técnicos da câmara municipal e dos SMAS vão ao local

confirmar, pois deu-lhes indicação para lá irem, e efetivamente comprovaram-lhe
que as intervenções foram feitas. Agora, se já estão concluídas, se são satisfatórias

ou não, a isso não pode responder, mas irá saber a conclusão desses trabalhos.

Quanto a uma delas, por ironia do destino, viu o documento ontem, que iria existir

uma intervenção na próxima sexta-feira à noite, da parte da EPAL, ainda nesse

canal do Alviela.

Depois, também disse, na assembleia municipal, se bem se recorda, que o canal do

Alviela, e o Sr. Vereador que o corrija se não foi isto que ouviu, mas pensa que foi

isto que ouviu, é uma das principais preocupações da EPAL, que desde a captação

à entrega, em Lisboa, ao quilómetro que perde, comercialmente só está a dar

prejuízo há muitos anos. A EPAL já contactou, no caso, em baixa, de que tem

aod 16 4/7



_____

Fl. Livro

______________

Reurão de O±7/11/O8
Município Proc2

____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

conhecimento, Vila Franca de Xira, Loures e Lisboa, para outras opções de entrega
de água, sendo opção da EPAL desativar o canal do Alviela, tal ele está. Foi isto
que disse, só que ainda não existia, e ainda não há, entendimento entre a EPAL e
os SMAS de Vila Franca de Xira nos pontos de entrega, e o entendimento não é
comercial, é técnico. Os técnicos têm que se entender, não é o político nesse
aspeto. Os políticos estarão para o ponto final, mas os técnicos têm que garantir a
tomadaeaopçãodocanal.

Pensa que foi isto que disse, mais ou menos, mas está-se a acompanhar essa

situação, porque preocupa face ao que o Sr. Vereador disse, e que o Sr. Vereador
do Bloco de Esquerda também apresentou, pelo que aproveita para responder já,
em relação à captação.

Assim, para conhecimento, a EPAL, nas suas captações, notifica os seus clientes,
em baixa, ao longo da sua rede, e por lei tem que entregar os relatórios das
análises. Posteriormente. isso é confirmado pelos serviços municipais, por uma

questão de segurança, como é público. Os relatórios que se têm, logicamente, são

satisfatórios na sua recolha, até à data de hoje.

O Sr. Vereador Mário Calado interveio novamente, referindo que ainda bem que se

entendeu com o Sr. Vice-Presidente relativamente a esta questão do “diz que

disse”, o Sr. Vice-Presidente disse praticamente rigorosamente aquilo que disse em

assembleia municipal, e não há nenhum problema aí.

De qualquer maneira, o que o Sr. Vice-Presidente referiu na parte final da sua

intervenção, que os serviços terão já visitado esses locais, e terão confirmado ou

verificado a reparação ou pelo menos a melhoria, não foi com certeza em Povos,

porque aquilo está rigorosamente na mesma, aquele silvado que ali existe. Atrevia

se até a sugerir que a diferença de cota que ali existe, do canal, para um eventual

posto de recolha de água, por camiões, por qualquer coisa, para uma região

qualquer, um sítio qualquer, quiçá do concelho, e espera que não, até permite

facilmente pôr lá uma cuba, uma mangueira dentro de um camião e aquilo é um

“fartar de vilanagem”, dá para encher a barriga a montes de concelhos, se fosse

caso disso, ou se for o caso disso, próximos.

Assim, o que verdadeiramente a si e aos membros da CDU indigna é que aquela

situação existe há quase 20 anos, e é absolutamente inaceitável, da parte do
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município, e pensa que do cidadão comum, que aquela situação se mantenha, e
por isso os membros da CDU dizem que se tem de ser absolutamente contundente,
tem que se teimar e dizer que aquilo é inadmissível.

O Sr. Vice-Presidente que assista à televisão de manhã à noite, e vai verificar que a
toda a hora se fala de seca, e das pessoas com dificuldades em água, e depois
assiste-se à história da torneira, que é um pingo, dá não sabe quantos por hora,
estando-se a assistir a uma coisa em que, a uma média de 10 anos, como também
já fez a conta, está-se a falar de 2 biliões de litros de água que ali se
desperdiçaram, e tem a certeza que não está a absorver ali aquela água toda.
Portanto, é em relação à dimensão do problema, em relação à gravidade da
situação que se vive no país, que se sente absolutamente indignado, bem como os
membros da CDU, o Sr. Vice-Presidente, com certeza, toda a câmara municipal e
todos os presentes na sala.

O exemplo que deu há pouco, que 5 dias são mais do que suficientes para encher a
piscina de Vila Franca de Xira, olhe-se para piscina, com 2 000m3 de água, e

aquela rutura que ali está é exatamente isso que consegue fazer. Em menos de 5
dias consegue encher a piscina, e é isto que gostava que ficasse e se retivesse na
mente de todos, para se ver da gravidade da situação que ali se passa.

Interveio novamente o Sr. Vice-Presidente, mencionando que o Sr. Vereador

António Félix, que tem as responsabilidades da proteção civil neste mandato, agora

mostrou-lhe um e-mali, em que a proteção civil foi notificada, e que o próprio vai

passaraler:

“Por indicação do Sr. Comandante Operacional Municipal, António Carvalho,

informa-se que fomos novamente contactados pelo Sr. Eng2 (...), da ADP, Águas de

Portugal, dando conta que nos próximos dias continuarão a decorrer os trabalhos

no aqueduto do Alviela, que irão originar mais algumas descargas, apenas na

ribeira junto ao hospital, embora de menor magnitude do que as ocorridas no dia

dehoje.” —

Este e-mau foi no dia 7 de novembro, portanto, a ADP está já a fazer descargas

para fazer a reparação, está lá há 3 dias, vindo pois no bom momento. Contudo,

está-se a acompanhar.

Depois, também agradece ao Sr. Vereador que lhe faça chegar as suas
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ALHANDRA SPORTING CLUB - CAMPO DE FUTEBOL

Interveio a Sr Vereadora Cláudia Martins, dizendo que já hoje se falou no clube da

terra onde todds se encontram, no Alhandra Sporting CIub, que, tal como se viu
hoje, continua a dar provas do seu valor a nível nacional e internacional, mas
continua com um problema em mãos, que já tem barbas.

Os membros da CDU gostariam de perceber como é que está a atual situação do
campo do Alhandra Sporting Club, e frisa que na tomada de posse dos eleitos da
União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, o Sr.
Presidente, Alberto Mesquita, referiu, na sua intervenção, uma possível
impossibilidade financeira de descontaminação do solo, e que seria necessário uma
eventual nova solução, entenda-se, então, um novo espaço para a construção do

tão necessário campo de futebol para esta terra.

Isto leva-os a crer que esta situação se irá arrastar por mais um período

interminável de tempo, e esperam bem que assim não seja.

Como tal, gostariam de colocar algumas questões:

Em primeiro lugar, querem conhecer o estudo em concreto, com os valores da

descontaminação dos solos, pois uma vez que foi referenciada esta possível

impossibilidade é porque existe provavelmente já este estudo.

Gostavam também de saber quais os custos hoje em dia para a vida das

populações, porque o terreno está lá, as pessoas passam lá.

Se o campo do Alhandra não irá para aquele terreno, vai para onde?

O que é que vai ser feito ao terreno que tinha como projeto o campo do Alhandra?

Já se tem parte do terreno da Cimianto comprado, que seria para o campo do

Alhandra, têm-se os terrenos da antiga escola da Marinha também comprados, e o

que é que se faz ao terreno da Cimianto que está no meio? Não se irá com certeza

buscar uma tesoura e cortar ali aquele bocado.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

TEATRO SALVADOR MARQUES - ALHANDRA

Interveio a Sr Vereadora Cláudia Martins, referindo que os membros da CDU
gostariam de falar de um assunto que já tem barbas, o Teatro Salvador Marques,
em Alhandra, dizendo que o Partido Socialista inscreveu no seu programa eleitoral
o compromisso de promover a reabilitação do teatro, através do estabelecimento
de uma parceria e cooperação financeira com a administração central.
Gostavam então que os esclarecessem que parceria é esta, de que forma será feita
esta reabilitação, com que financiamentos, com que garantias de manutenção da
traça, e originalidade dos parâmetros. —

Também gostariam de saber para quando é que há um estudo técnico para saber
da viabilidade do Teatro Salvador Marques, quando é que existem soluções para
este teatro, que correspondem às necessidades e aspirações da população de

Alhandra, e à importância que, de facto, este teatro tem. —

Querem que esta situação seja resolvida de uma vez por todas, tanto esta como a

do campo do Alhandra, que já demora há demasiados anos e tem que se olhar

para a situação com toda a atenção, e para o trabalho que, tanto o teatro, como o

Alhandra Sporting Club, merecem.

Interveio mais tarde a Sr Vereadora Regina janeiro, referindo-se à ideia que os

membros da CDU aqui colocaram e têm, da formação integral do indivíduo, em que

a cultura e o desporto são pilares fundamentais.

Mesmo percebendo que da parte da maioria na câmara municipal não houve

interesse em aproveitar as mais-valias dos eleitos pela CDU, para a gestão diária e

para procurar a melhoria da qualidade de vida das populações, a disponibilidade

que têm é total para ajudar. Assim, se se entender que é uma mais-valia a

presença dos mesmos em qualquer reunião, seja a que nível for, a disponibilidade

é total, estão presentes para lutarem pela melhoria da qualidade de vida das

populações do concelho, e não é o facto de não lhes ter sido permitido exercer o

mandato em pleno que os afastará desta ideia central, que continuarão a manter. -
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

SITUAÇÂODORIOTEjO

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, referindo-se ao Tejo, uma das questões que
pretende trazer, pretendendo advertir para a situação de calamidade do rio, para o
estado em que está, e para a importância de se recuperar o ciclo da água na bacia
hidrográfica, que está a ser interrompido através de barragens, transvases, etc.,
pois tudo isto acarreta problemas ambientais, económicos e outros adicionais.
A par disto, há também uma substancial poluição no rio e, estando o concelho na
foz dele, sofre essas consequências, e pensa que é importante que o município
comece a prestar mais atenção a esta questão, e é necessário que se tenham
medidas concretas e efetivas sobre estas questões.

Assim, fica apenas o apontamento, para que, de futuro, se faça alguma coisa

relativamente a isto, e certamente o Bloco de Esquerda trará matéria à câmara
municipaL

aod 19



FI. Livro

______________

RAta 044
Reunião de 2017/11/OS

Município Proc2

_____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PROPOSTA PARA AGENDAMENTO - LEGIONELLA

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, fazendo a entrega de uma proposta do Bloco
de Esquerda, de acordo com o documento que se anexa e dá por inteiramente
reproduzido nesta parte da ata, sobre a Legionelia, pedindo permissão para fazer a
leitura da mesma.

É a primeira vez que está presente na reunião de câmara, e não sabe como é o
procedimento corrente.

Perguntou o Sr. Vice-Presidente se o Sr. Vereador acha necessária a leitura da
proposta, ou se pode entregá-la.

Respondeu o Sr. Vereador Rui Perdigão que pensa que é necessária a leitura, pelo

menos em termos de público, mas passa a proposta a todos os eleitos, para
acompanharem.

Após a entrega da proposta, disse o Sr. Vice-Presidente que a mesma tem que ser

agendada, fica para agendamento.

Respondeu o Sr. Vereador Rui Perdigão que fica para a próxima, mas, se lhe é

permitido acrescentar, aquilo que trouxe é uma proposta para que a câmara

municipal recomende aos órgãos de soberania do Estado, neste caso a Assembleia

da República e o Governo da República Portuguesa, que adote normas.

Interrompeu o Sr. Vice-Presidente, referindo que o Sr. Vereador submete a

proposta, o próprio regista, e fica para agendamento, que é o mais correto. Dada a

importância do assunto, pensa que merece, como todas as propostas, logicamente,

o seu agendamento, considerando até o texto em si, referente à Legionelia.

A proposta é um assunto de gravidade e representatividade para todos, e tem todo

o cabimento a sua inclusão numa ordem de trabalhos de uma reunião de câmara,

porque, efetivamente, sabem todos o que se está a passar também novamente,

infelizmente, neste momento. ——--

Tomou de novo a palavra o Sr. Vereador Rui Perdigão, referindo que pretende uma

justificação, porque, previamente ao início da reunião, indagou se poderia

apresentar a proposta, se era possível, e foi-lhe dito que sim. Contudo, no

momento da leitura da proposta, após ser apresentada, fui informado então que já
nãoerapossível.
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Assim, a explicação que pretende é o porquê, porque é que previamente era
possível, e quando seria para ser discutida e votada, já não era possível.

O que éque mudou entretanto?

Respondeu o Sr. Vice-Presidente que não mudou nada, e responderá no final da
reunião.

Disse o Sr. Vereador Rui Perdigão que o Bloco de Esquerda tomará depois as suas
providências.
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Proposta

Assunto: Legionela.

Depois do funesto evento ocorrido no concelho de Vila Franca de Xira em 2014. três anos depois o

pais confrontou-se com mais um trágico surto de legionela que atingiu até ao momento 35 pessoas, e

a morte de duas delas. Um dos maiores surtos de legionela ocorrido jamais no mundo c cerca de 200

casos por ano, com pequenos surtos, não foram ainda bastantes para motivar o Governo e a

Assembleia da República a alterar a legislação para modo a melhor prevenir tais acontecimentos, e

aparentemente esta recente tragédia também não.

O Decreto-Lei n.° 127/2013, de 30 de Agosto, que estabelece o regime dc emissões industriais

aplicável á prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e

ou reduzir as emissões para o ar. a água e o solo e a produção de resíduos, não menciona sequer o

termo bactéria, tão-pouco legionela; e o Regulamento dos Sistemas Encrgéticos de Climatização em

Edificios, Decreto-Lei n.° 79/2006, de 04 dc Abril, apenas prevê em auditorias à qualidade do ar

interior a pesqtnsa da presença dc colónias dc legionela cm amostras de água recolhidas nos locais

dc maior risco, nomeadamente nos tanques das torres dc arrefecimento, depósitos de água quente e

tabuleiros de condensação: por conseguinte quando a legislação não é totalmente omissa acerca da

legioncla, apenas prevê a sua pesquisa cm auditorias periódicas à qualidade do ar interior, portanto

por falta dc normas de prevenção contra o aparecimento da bactéria o risco de surgimento de surtos é

elevado, pois o que se faz é um ir aos sistemas de climatização de tempos a tempos verificar se ela já

apareceu, - mas o grande azar é quando no entretanto surgem infecções e mortes de pessoas. Mais

cautelosa e conscienciosa dos perigos, Espanha impõe medidas preventivas das instalações e

inspecções sanitárias. Como mero exemplo de uma medida preventiva, a lei espanhola estabelece

que o sistema completo das torres de refrigeração tem que ser limpo e desinfectado pelo menos duas

vezes por ano. Portanto com a legislação em vigor é evidente que o estado português tem tido unia

postura negligente e de incúria após o que ocorreu no concelho de Vila Franca de Xira, o que agora

veio novamente evidenciar-se com o evento mais recente, tanto mais ocorrido num hospital público,

o último sítio onde deveria aparecer uma legioncla.



*
Bloco de Esquerda

As vitimas sobreviventcs da legioncla do surto de 2014 ficaram tantas incapacitadas de trabalhar ou

limitadas para o resto das suas vidas, sem possibilidades de ter rendimentos do trabalho e em

situação financeira precária. E pretendem apenas que se lhes faça justiça, algo tão justo e exigível

num estado de direito, porém a carência financeira cm que umas estão ou a incapacidade de outras

para suportar os custos judiciais dificulta-lhes o acesso à Justiça, tanto ao cabo de algumas já

haverem desistido dos tribunais, e isto é tão inaceitavelmente perverso e injusto nestas circunstâncias

enquanto o eventual causador do surto dispõe, para alijar responsabilidades, de recursos financeiros

desproporcionados em relação às vitimas.

Atendendo a estes fitetos, o Bloco de Esquerda na sessão da Reunião de Câmara de 08 de Novembro

de 2017 propõe que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira delibere as seguintes

recomendações à Assembleia da República e ao Governo da República Portuguesa:

— Que sejam adoptadas medidas higiénico-sanitárias para prevenção e controlo da legionela, e que

através de legislação ou regulamentação sejam impostas normas que contemplem as inovações

necessárias para alcançar essa eficácia, aproftmdando-a nos aspectos que dão lugar à proliferação da

bactéria e nos procedimentos possíveis para a sua destruição de forma fácil e eficaz.

2 — Que as vitimas do surto de legionela ocorrido no coneelho de Vila Franca de Xira em 2014 sejam

isentas do pagamento de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde pelos cuidados médicos

correlacionados e subsequentes à infecção da bactéria naquele evento.

3 — Que as mesmas vitimas sejam isentas de pagamento de custas judiciais ou processuais, relativas

a este caso de 2014, para que se lhes facilite o acesso à Justiça.

Alhandra, 08 de Novembro de 2017.

O vereador do Bloco de Esquerda,

Rui Perdigão
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA —

ASSUNTOS RELACIONADOS COM O PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA E COM A
ORDEM DO DIA

Interveio o Sr. Vice-Presidente, aproveitando para solicitar ao Sr. Vereador Rui
Perdigão que anote os pontos da ordem do dia em que pretende usar da palavra. --

Prosseguiu, dizendo que dará alguns esclarecimentos às questões que foram
colocadas pelos Srs. Vereadores no período antes da ordem do dia, e que existem
alguns esclarecimentos que, como é lógico, foram registados, irá transmiti-los ao
Sr. Presidente, que na próxima reunião, segundo espera, irá dar o esclarecimento
mais profundo às questões. —

Após as respostas, referiu que, tal como disse, relativamente às restantes questões

fará chegar as mesmas ao Sr. Presidente e passará seguidamente para a ordem de
trabalhos. ——-— —

Tomou a palavra o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que pensa que há algumas

questões que, pelo menos da parte dos membros da CDU, suscitarão alguma

referência a mais, e solicita que no final da reunião, se houver tempo, se possa

voltar ao período antes da ordem do dia.

Respondeu o Sr. Vice-Presidente que concorda e assim será.

Prosseguiu, mencionando que se vai entrar na ordem de trabalhos, e que os pontos

que foram assinalados para uso da palavra são o 2, pela CDU, 8, pela CDU, 9, pela

CDU e Bloco de Esquerda, 16, pela CDU, 18, pelo Bloco de Esquerda, 19, pelo Bloco

de Esquerda, e 28, pela CDU.

Portanto, todos os outros encontram-se aprovados por unanimidade.

aod 21
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VUa Frar de Xira 2 De’iberação n2 - 843
Camara Municipal

Assunto: ATA N 19/20 17, DA 1 REUNIÃO DE CÂMARA NO MANDATO 2017/2021,
DE2017/10/21

—

Presente para aprovação a ata n9 19/2017, da 1 reunião de câmara no mandato
2017/2021, de 2017/10/21, com dispensa da sua leitura, por ter sido previamente
distribuída a todos os membros.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata ri2 19/2017, da 1 reunião de câmara
no mandato 2017/2021, de 2017/10/21, não tendo participado na votação os Srs.
Vereadores Jorge Zacarias e Rui Perdigão, por não terem estado presentes.

01 ata 19
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de -

Vila Franca de Xira Deliberação n0 -

Câmara Municipal

Assunto: LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES - CONCURSO PÚBLICO

- REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO

COMPROMISSO PLURIANUAL

Presente o processo instruído com deliberação tomada pelo Conselho de

Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, em

2017/10/24, documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta

parte da ata, para aprovação da abertura de procedimento por concurso público,

para execução da empreitada “Laboratório de Análise de Água e Efluentes”, com

um valor máximo de 491 445,99€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e prazo

de execução de 210 dias, autorização para contratar e da despesa, bem como

aprovação das peças do procedimento e composição do respetivo júri, e delegação

no Conselho de administração dos SMAS, ao abrigo do disposto no n 1, do artigo

109 do Código dos Contratos Públicos, das demais competências reservadas

legalmente ao órgão competente para a decisão de contratar, assim como

remessa à assembleia municipal para autorização prévia do compromisso

plurianual.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo, em relação à matéria em apreço, o

concurso público e a sua correspondente remessa à assembleia municipal para

autorização prévia do compromisso plurianual, que na medida em que há um

exercício de obra cuja tradução financeira aplicar-se-á para além do ano vigente,

os membros da CDU gostariam de voltar a reforçar uma posição há muito expressa

pelos mesmos sobre estas matérias. —

Está-se a falar de instalações do universo patrimonial da câmara municipal e dos

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira, e nesse

sentido, há muito, como todos seguramente reconhecem, que expressam a sua

vontade, incluindo disponibilidade política, para se avançar com mais celeridade,

mais objetividade e mais rigor, o que implica dotação de meios financeiros

correspondentes, para a qualificação das condições de trabalho do património de

instalações da câmara municipal e SMAS.

A conceção de gestão camarária da CDU tem o entendimento que os

trabalhadores, os meios ao seu dispor, a sua opinião, os seus contributos, a sua

experiência, são peças centrais na política de serviço público. Ninguém melhor que

02 laboratorio 114
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de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

os trabalhadores da câmara municipal e dos SMAS conhece, pode intervir e auxilia

de forma correta e regular na concretização das ações, do dia a dia do serviço

público.

A isto chamam uma coisa muito simples, participação ou gestão participada. Não o

dizem hoje para criar algum facto novo, dizem-no porque foi correspondendo a

esse apelo, a uma necessidade intrínseca da conceçâo de gestão autárquica, e do

projeto autárquico da CDU, mas também fundamentalmente a uma necessidade

óbvia, que é a de resolver o problema da falta de qualidade das instalações da

câmara municipal e dos SMAS e da sua dispersão, que apresentaram uma proposta

para deliberação no mandato anterior, à qual deram o nome de “Condições de

Trabalho e Instalações do Município”, que foi aprovada na reunião de câmara de

2016/08/31.

Nesta proposta, que foi aprovada por maioria, pela CDL.! e pelo PSD, então

intitulado Coligação Novo Rumo, entre outras medidas de relevante importância

para aquele dia a dia, que é hoje o dia a dia do serviço público, constavam alguns

aspetos que gostariam de recordar: O levantamento de todas as situações de

desconformidade, quanto à qualidade ou falta dela, das instalações; o

levantamento dos custos com arrendamento de espaços; a verificação e o estudo

das condições de viabilidade do pátio para albergar a centralização de instalações,

ou a maior quantidade possível de serviços da câmara municipal e dos SMAS; e, ao

mesmo tempo, porque têm uma noção realista, séria e coerente sobre estas

matérias, uma avaliação, ou mesmo um estudo sobre outras possibilidades, seja de

construção de raiz, seja de adaptação noutros espaços.

Portanto, o objetivo da CDU, e continua a ser o seu objetivo, é não desperdiçar

oportunidades e percorrer caminhos concretos no sentido de obter um projeto

sustentável para a centralização dos serviços da câmara municipal e dos SMAS,

numa lógica de estrutura racional de funcionamento dentro da cidade de Vila

Franca de Xira, que significa a melhoria das condições de trabalho, e obviamente

uma melhoria do serviço prestado às populações.

Recordam também que na reunião de câmara de 21 de junho, aquando da

discussão do procedimento para o laboratório dos SMAS, voltaram a solicitar

idêntica informação, ou seja, voltaram a solicitar qual era o ponto de situação

02 iaboratoric 2/4
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Câmara Municipal

relativamente àquela deliberação aprovada em 2016/08/31. Solicitaram, portanto,

nova informação sobre as instalações, da imperiosa necessidade de estarem

munidos de dados para, de uma vez por todas, encararem a relevância, a

prioridade da centralização dos serviços, o que, do ponto de vista dos serviços

prestados às populações, pode significar, quando alcançado, um ganho qualitativo

muito significativo.

Prosseguiu, dizendo que os membros da CDU não têm dúvidas quanto à

necessidade de se darem passos efetivos para a concretização deste objetivo.

Reafirmam que não têm dúvidas algumas, e encaram mesmo a questão das

instalações e da sua centralização como um objetivo estratégico para este

mandato.

Valorizam, ao mesmo tempo, a importância de se dotarem de meios técnicos e

humanos os serviços da câmara municipal e SMAS, mas é preciso tomar decisões

de maior alcance. É preciso que as decisões, ora tomadas, abarquem um maior

universo de serviços e, se possível, concentrados num espaço partilhado, mas que

seja um espaço pensado para tal. Para não se ficar com a dúvida, que é legítima,

que têm alguma orientação ou preferência relativamente ao pátio, a proposta

deliberada e aprovada por maioria em 2016 encerrava outras oportunidades, a

viabilidade de se estudarem outros espaços, que podiam ser ou não da

propriedade do município, desde que localizados, pensados e organizados para o

efeito. Portanto, pensam que essa não tem sido a opção do Partido Socialista.

Pensam também que o serviço público não fica em vantagem se a opção for a de

continuar a resolver casuisticamente o problema da falta de instalações e da sua

errada dispersão. Mantêm, em consciência e coerência com o que sempre

defenderam e assumiram, a imprescindível análise e elaboração de estudos e

projetos.

É caso para perguntar, terá decorrido o tempo suficiente, desde a deliberação

tomada por maioria por esta câmara municipal? Na opinião que têm houve tempo

suficiente, houve algum tempo. Então, se quiserem ser mais moderados na

afirmação desta necessidade, em 2016/08/31, por maioria, a câmara municipal

deliberou avançar para procedimentos de avaliação quanto à questão das

instalações. Portanto, ficaria, porque continuam a falar num cenário de indefinição,
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Câmara Municipal

a ganhar o município, se as condições de trabalho dos trabalhadores, e a

capacidade do serviço público, pudessem ser efetivamente melhoradas.

Neste sentido, e para terminar, informam, a todos os presentes e ao Sr. Presidente

em exercício, que por iniciativa política dos vereadores da câmara municipal,

eleitos pela CDU, será solicitado, para a imediata reunião de câmara após o

término da presente, um pedido de agendamento para deliberação, para

apreciação de todos os vereadores, de uma proposta da CDU para a questão das

instalações e sua centralização.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, agradecendo e dizendo que registou com atenção a

exposição do Sr. Vereador Nuno Libório, colocando seguidamente o ponto a

votação, questionando quem vota contra e quem se abstém, concluindo que é

aprovado com os votos a favor do PS, e perguntando se o Bloco de Esquerda se

abstémouvotaafavor.

O Sr. Vereador Rui Perdigão interveio, respondendo que o Bloco de Esquerda vota

a favor, mas, como não foi pedido para erguer a mão quem votasse a favor,

deixou-se estar com os braços baixos.

Prosseguiu o Sr. Vice-Presidente, concluindo que os votos a favor são do PS, da

Coligação Mais e do Bloco de Esquerda, e a abstenção da CDU, sendo o ponto

aprovado por maioria.

Ainda, e em relação a este ponto, só esclarece uma questão. Regista a exposição

do Sr. Vereador, não a vai comentar, é a posição dos membros da CDU, o Sr.

Vereador disse que iriam apresentar uma proposta global, pelo que se ficará à

espera.

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

abertura do procedimento por concurso público, autorizar a contratação e a

despesa, aprovar as peças do procedimento e composição do júri, bem como a

delegação de competências no conselho de administração dos SMAS e remessa à

assembleia municipal para autorização prévia do compromisso plurianual.
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de ti’Vila Franca de Xira 4’ Deliberação n2____________
Câmara Municipal 1

1. Assunto: RELAÇÃO DOS DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE NA ÁREA DE PESSOAL—

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 5571117, de 30110, do
DGAFJ/DRH, para conhecimento dos despachos do Sr. Presidente na área de
pessoal, no período compreendido entre 2017110116 e 2017110/26..

3. Informaçõeslpareceres: Anexa-se informação n 5571117, de 30110, do DGA9/DRH,
documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis: Alínea a), do n° 2, do artigo 352, do anexo 1, da Lei
n° 7512013, de 12 de setembro. -_____________________

6. Propostas: -_________________

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

03 despachos
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Assunto: LEGISLAÇÃO—SÍNTESE E EDITAIS

Foi dado conhecimento do que de seguida se indica:

1. Dos diplomas publicados em Diário da República com interesse para a

administração local:

Resolução da Assembleia da República n9 234/2017, de 18 de outubro, l série, que

recomenda ao Governo que promova a divulgação dos dados referentes à

qualidade da água junto dos consumidores de uma forma simples e eficaz;

Decreto do Presidente da República n 107/2017, de 21 de outubro, 1 série, que

nomeia Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro para o cargo de Secretária de Estado

para a Cidadania e a Igualdade, Maria Isabel Solnado Porto Oneto para o cargo de

Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, José Artur Tavares Neves

para o cargo de Secretário de Estado da Proteção Civil e Carlos Manuel Soares

Miguel para o cargo de Secretário de Estado das Autarquias Locais;

Portaria n2 324/2017, de 27 de outubro, 1 série, que fixa os encargos a suportar

pelas entidades empregadoras com a verificação da incapacidade para o trabalho

dos respetivos trabalhadores, mediante a realização de juntas médicas ou através

da verificação domiciliária da doença;

Portaria n2 325/2017, de 27 de outubro, 1 série, referente à quinta alteração do

Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de

Recursos, aprovado em anexo à Portaria n2 57-B/2015, de 27 de fevereiro;

Resolução da Assembleia da República n9 248/2017, de 30 de outubro, 1 série, que

recomenda ao Governo que atualize a listagem de materiais que contêm amianto

nos edifícios onde se prestam serviços públicos e proceda à sua remoção;

Resolução do Conselho de Ministros n2 161/2017, de 31 de outubro, 1 série, que

aprova um plano de atuação para Limpeza das Bermas e Faixas de Gestão de

Combustível da Rodovia e da Ferrovia, que visa contribuir eficazmente para o

Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios;

Despacho n2 9599-A/2017, de 31 de outubro, 1 série, que determina a prorrogação

até 15 de novembro do período crítico no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta

contra Incêndios, para o ano de 2017, estabelecido pelo Decreto-Lei n2 124/2006,

de 28 de junho, alterado e republicado pela Lei n2 76/2017, de 17 de agosto, por

força das circunstâncias meteorológicas excecionais.

04 sint edit 1/2
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2. Dos editais publicados entre 2017/10/18 e 2011/10/30, que constam da lista

anexa, a qual se dá por inteiramente reproduzida nesta parte da ata.

Tomado conhecimento.
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1. Assunto: PAGAMENTOS AUTORIZADOS —

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação da Divisão Financeira,

Patrimonial e de Controlo Orçamental, para conhecimento dos pagamentos

autorizados pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Vice-Presidente e pelo Sr. Vereador

António Félix, no período compreendido entre 2017/10/18 e 2017/10/30,

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

3. informações/pareceres: —

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis: Alínea g), do n2 1, do artigo 352, do anexo 1, da Lei

n2 75/2013, de 12 de setembro. —

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

05 pagamentos
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Deliberação n2

____________

1. Assunto: BALANCETES

2. Resumo: Apresentados os balancetes os quais acusam o seguinte saldo em
dinheiro:-

Câmara Municipal:

Dotações Orçamentais

Dotações não Orçamentais

Serviços Municipaflzados de Água e Saneamento:

Dotações Orçamentais

Dotações não Orçamentais

3. lnformaçõeslpareceres:

4 661 665,41€

1 360 358,61€

4.

5.

6.

Dotação orçamental: Plano Orçam.

Disposições legais aplicáveis:

Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

21 513 603,11€

2 610 345,87€

06 balancetes
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1. Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EM NÍVEL DE BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN), EM REGIME DE MERCADO LIVRE AO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO - ANO 2018 - ADJUDICAÇÃO--

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 698/17, de
25/10, do DGAFJ/DFPCO/SCCP, para aprovação do relatório final, elaborado pelo júri
de procedimento, bem como autorização da adjudicação da contratação de
serviços de fornecimento de energia elétrica em nível de baixa tensão normal
(BTN), em regime de mercado livre, ao sistema de iluminação pública (IP) do
município - Ano 2018, durante 12 meses, ao operador económico PH Energia, Ld,
pelo valor total de 1 754 900,24€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 698/17, de 25/10, do
DGAFJ/DFPCO/SCCP, documento que se dá 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 aprovação do relatório final e autorização para adjudicar nos termos
propostos.

—

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

Vereador António Félix.
—

07 baixa tensão
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1. Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VÁRIOS EDIFÍCIOS

MUNICIPAIS - ADJUDICAÇÃO —

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 709/17, de

31/10, do DGAFJ/DFPCO/SCCP, para aprovação do relatório final, elaborado pelo júri

do procedimento, bem como autorização da adjudicação da contratação de

serviços de limpeza de vários edifícios municipais, durante o ano 2018, ao

operador económico JLSM — Serviços Unipessoal, Ld, no valor total de

208 751,16€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 709/17, de 31/10, 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 aprovação do relatório final e autorização para adjudicar.

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, dizendo que durante o verão os membros

da CDU aperceberam-se de que houve uma adjudicação direta no valor de

61 376,00€ para a contratação de serviços de limpeza dos pavilhões e piscinas

municipais e do Complexo Municipal de Desporto, Recreio e Lazer de Vila Franca de

Xira a esta mesma empresa, e depois, a seguir, abriu-se concurso e ganha a

mesma empresa. Não percebendo o historial, gostariam que fosse possível fazer

um enquadramento mais global do que se passou para que se tivesse que fazer um

ajuste direto antes de uma abertura de concurso. Para aquilo que é o papel que

têm, ou para aquilo que acham que deverá ser, a informação é-lhes central.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionando que dará a palavra ao Sr. Vereador

António Félix, para esclarecimento.

O Sr. Vereador António Félix tomou a palavra, referindo que nesta sua primeira

08 limpeza 1/2
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intervenção gostaria de cumprimentar todos os presentes, dizendo, relativamente

a esta questão, que há duas questões separadas.

A primeira é que o concurso para as piscinas e pavilhões tem umas características

próprias e diferentes deste, que é para outros edifícios. Depois, o que teve na

origem do ajuste direto foi que a câmara municipal rescindiu o contrato com a

empresa que lá estava por incumprimento, teve que se fazer um ajuste direto para

manter a limpeza, e agora sim, fez-se um concurso público. Portanto, neste período

em que decorria o novo concurso público teve que se fazer um ajuste direto.

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, pretendendo só colocar mais uma

questão. Este concurso público volta então a não incluir as limpezas dos pavilhões

municipais?

O Sr. Vereador António Félix interveio, dizendo que sim, porque tem características

diferentes.

Disse a Sr Vereadora Regina janeiro que sim, mas que se podia fazer no mesmo

concurso.

Respondeu o Sr. Vereador António Félix que se podia fazer com 2 lotes, a opção foi

não fazer com 2 lotes, foi fazer um concurso para um e um concurso para outro.

Poder-se-ia ter feito só um concurso, com 2 lotes diferentes, porque têm

características diferentes, mas a opção foi fazer dois concursos diferentes, por

terem características diferentes e, de alguma forma, para não serem concursos

com um valor tão elevado, criando depois o problema que criou, por

incumprimento, no caso, e depois ter duas questões de incumprimento. Por acaso

foi a mesma empresa, mas isso não é controlado pela câmara municipal, são

concursos públicos. Não queria era ter a mesma empresa nas duas situações, até

porque a situação das piscinas e dos pavilhões é sempre muito mais problemática

que a outra, e a opção foi fazer dois concursos em separado.

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

vota contra e quem se abstém, concluindo que é aprovado por unanimidade.

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

Vereador António Félix.
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1. Assunto: AQUISIÇÃO DE CABAZES PARA AS FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO

- ANO 2018 - INÍCIO DO PROCEDIMENTO E REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PARA ABERTURA DO PROCEDIMENTO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO COMPROMISSO

PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 711/17, de

31/10, do DGAFJ/DFPCO/SCCP, para autorização da escolha, do início do

procedimento e respetiva despesa, relativos à aquisição de cabazes para as

famílias carenciadas do concelho, durante o ano 2018, bem como do júri do

procedimento e aprovação das peças concursais, e remessa à assembleia

municipal para autorização da abertura do procedimento e autorização prévia do

compromisso plurianual.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 711/17, de 31/10, do

DGAFJ/DFPCO/SCCP, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta

parteda 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 autorização para o início do procedimento e respetiva despesa e aprovação

das peças concursais, e remessa à assembleia municipal para autorização da

abertura do procedimento e do compromisso plurianual.

Interveio a Sr Vereadora Cláudia Martins, dizendo que o que os membros da CDU

consideram de importante referir neste ponto, em primeiro lugar, é o facto de

infelizmente ter de haver a necessidade da compra destes cabazes às famílias

carenciadas, uma vez que o ideal seria haver um Estado em que a Constituição da

República fosse cumprida, ou seja, um Estado mais justo, com emprego para todos,

sem desigualdades, para que não houvesse famílias com este tipo de necessidades

e carências.
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É necessário haver um importante trabalho na luta contra a pobreza e a exclusão

social, e não votarão contra o início deste procedimento, mas a autarquia substitui-

se ao Estado, ou seja, uma oferta que deveria ser universal fica dependente da

capacidade financeira das autarquias, e ou da boa vontade dos seus autarcas.

O Sr. Vereador Rui Perdigão interveio, dizendo, relativamente aos cabazes para

famílias carenciadas, que o Bloco de Esquerda pretende saber se existe alguma

informação concreta acerca do que objetivamente se pretende com estas medidas.

É uma coisa imediata, percetível a todos, que é mitigar a fome, que lhe perdoem a

expressão, dando um pequeno contributo alimentar para essas famílias, isso é

aquilo que é imediatamente percetível, mas quanto ao objetivo, como é mais

profundo, pretende saber se, para além disso, está integrado numa estratégia, com

outras iniciativas. Gostaria de saber se há algum relatório dos últimos anos, para

se verificar como é que estes casos têm evoluído e, pelo menos a sua bancada,

perceber coma é a distribuição no concelho. Gostaria de perceber se há uma

situação persistente das mesmas famílias, se são bolsas persistentes de pobreza,

bem como qual é a articulação entre os vários serviços, nomeadamente serviços

sociais, de ONG, de emprego, etc.

Se houver um histórico das situações é importante, para se perceber a evolução

dos casos. Depois, há outro aspeto, que é relativo ao modo como a distribuição dos

cabazes é feita em alguns lugares, designadamente na Cáritas em Vila Franca de

Xira, onde existe uma grande exposição das pessoas. Para algumas pessoas é uma

situação de humilhação e de vergonha, as pessoas não gostam de ser expostas,

observadas e vistas sob o olhar público a situações de dificuldade, e pensa que

todos percebem isso. Há gente que até prefere ir aos Companheiros da Noite do

que ir à Cáritas, designadamente por causa desta situação, e pensa que este

aspeto deveria ser melhorado.

O Sr. Vice-Presidente interveio, referindo que para os esclarecimentos dá a palavra

à Sr Vereadora Fátima Antunes.

A Sr Vereadora Fátima Antunes interveio, cumprimentando, na pessoa do Sr. Vice-

Presidente, todos os presentes, dizendo, relativamente às questões colocadas, que

concorda com a Sr Vereadora Cláudia Martins, que a situação ideal seria que não

fosse necessário nenhum tipo de apoio nestes moldes. Contudo, a situação é a que
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é, e para isso têm que se desenvolver medidas. O que é ideal são as questões de

desenvolvimento a longo prazo, o aumento do emprego e a melhoria da situação

económica do país, e felizmente que nos últimos tempos tem vindo a ter alguma

melhoria. No entanto, e também nesse sentido, desenvolve-se, quer na câmara

municipal, quer no âmbito da rede social, todo um trabalho para que esta situação

venha a melhorar, nomeadamente com o projeto “Atendimento Integrado”, que

envolve a câmara municipal, a Segurança Social e mais uma série de instituições

do concelho.

Relativamente à questão das ajudas alimentares, e respondendo um pouco às

perguntas do Sr. Vereador Rui Perdigão, estes cabazes, de que se está hoje a

aprovar o procedimento, são um complemento àquele que é o apoio alimentar que

é fornecido. Existem outros tipos de apoio alimentar, como seja a Cantina Social, o

Banco Alimentar, e no caso que referiu, da Cáritas de Vila Franca de Xira, não são

distribuídos os cabazes da autarquia, mas sim do Banco Alimentar.

Em termos do Governo, o que está para se operacionalizar brevemente no

concelho é o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, o

conhecido POAPMC, tendo sido desenvolvida uma candidatura com várias

instituições do concelho, e está para se iniciar brevemente a questão da

distribuição de bens, que é um pouco até mais completa, e atende àquilo que são

as necessidades nutricionais das pessoas, tendo em atenção as faixas etárias.

Estes cabazes da câmara municipal são um complemento, e ao longo dos anos que

este apoio está em funcionamento, desde 2012, durante o período da crise

obviamente que teve um aumento maior.

Em relação à pergunta, se as famílias são sempre as mesmas ou não, elas vão

variando, consoante cumpram ou não cumpram critérios, pois para que as pessoas

tenham acesso a este tipo de apoio também é feito um registo na base de dados, e

com um atendimento integrado consegue-se fazer um “upgrade” a esta situação, e

uma melhoria, que faz com que haja cruzamento de dados e não haja famílias, ou

pessoas, que sejam apoiadas duas ou três vezes por várias instituições.

Havendo um desconhecimento, e não havendo um registo informático de quais são

os apoios atribuídos a cada uma das pessoas, era difícil de controlar, mas neste

momento as coisas estão muito melhores, e, de qualquer pessoa ou família que é

09 cabazes 3/5
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apoiada, é feito o registo, e qualquer uma das outras entidades que estão no

terreno, e que fazem esta distribuição de bens, podem de imediato ter acesso a

quais são os apoios que são dados.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando, ainda sobre este assunto,

que crê que se misturaram diferentes temas, sobre diferentes responsabilidades,

diferentes competências. Misturou-se tudo um bocadinho num saco, que parece

que dá uma coisa muito grande, mas o PCMC - Programa Comunitário de Ajuda

Alimentar a Carenciados, e o Banco Alimentar, não são claramente uma

responsabilidade da câmara municipal. Não vale a pena dizer que é, porque não é,

e pensa que, para esclarecer e para que todos compreendam, não se devem

misturar assuntos.

De qualquer das formas, crê que estão todos de acordo que o desenvolvimento

económico e social é aquilo que melhor defende o progresso e o desenvolvimento,

e não ficou claro, da leitura da proposta que vem a reunião de câmara, nem o

número de cabazes, nem o número de famílias. Fala-se apenas do valor, pelo

menos a própria não conseguiu ver. Assim, gostaria que pudesse ser dada essa

informação complementar aos membros da CDU, até podendo achar que pode ter

lido menos bem, mas gostavam de perceber.

Disse a Sr Vereadora Fátima Antunes que aquilo que quis fazer não foi misturar, e

obviamente que as outras questões, quer do Banco Alimentar, quer do POAPMC,

não são da responsabilidade da câmara municipal, mas sim da administração

central, e foi isso que quis dar como resposta à Sr Vereadora Cláudia Martins,

quando diz que a câmara municipal se substituía à administração central.

Obviamente que é um complemento, mas está-se no terreno, e observam-se as

necessidades das pessoas, para contribuir e melhorar a vida das pessoas o máximo

que se conseguir. Referiu que é um complemento e não uma substituição, sendo

que, em relação ao número de cabazes, em 2017, a média de distribuição até esta

altura é de cerca de 614 cabazes por mês.

Prevê-se, no âmbito deste concurso, um ligeiro aumento, isso também está escrito

no caderno de encargos do procedimento, se for necessária essa aquisição é gasto

esse valor, mas se não for, a câmara municipal pagará só o número de cabazes ou

os bens que adquirir. —

09 cabazes 415
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Fez-se uma previsão para 2018, de 644 por mês.

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

vota contra e quem se abstém, concluindo que é aprovado por unanimidade.

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

Vereador António Félix.

Município

09 cabazes 5,5
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1. Assunto: ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 2017 -

COMPARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 22/17, de

26/10, do DGAFJ/SEA, para ratificação do despacho que autorizou a transferência

de verbas para as juntas de freguesia, num total de 29 571,75€, referentes ao

pagamento da compensação aos membros das mesas que exerceram funções no

ato eleitoral de 2017/10/01, para os órgãos das autarquias locais.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 22/17, de 26/10, do

DGAFj/SEA, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.02/04.05.01.02

5. Disposições legais aplicáveis:

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

ratificação.

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

Presidente.
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Vila Frar1 de Xira Deliberação n - 649
Câmara Municipal

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “R”, SITA NA
RUA SALGUEIRO MAIA, N 10, 32 ESQ9 (EX-LOTE 26) QUINTA DA MARANHOTA, EM
VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 339/17, de
31/10, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito
de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “R”, sita na rua
Salgueiro Maia, n2 10, 32 esq2 (ex-lote 26), na Quinta da Maranhota, em Vialonga,
pelo valor de 86 000,00€, solicitado por Carlos Fernando Vieira Maftins.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 339/17, de 31/10, do
Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido
nestapartedaata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Helena Pereira de jesus submete o assunto à reunião

de câmara para aprovação.

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

Sr Vereadora Helena Pereira de jesus. --——
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Vila Franca de Xira Deliberação n° 650
Câmara Municipal ‘1

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “8”, SITA NA
RUA DA NOVA ESPERANÇA, LOTE ‘*4”, CASAL DO ÁLAMO, EM SÃO JoÃo DOS
MONTES

*

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 340/17. de
31110, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito
de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “B”, sita na rua da
Nova Esperança, lote N, no Casal do Álamo, em São João dos Montes, pelo valor de
125 000,00€, solicitado por HABIPSP — Cooperativa de Habitação e Construção,
CRL - -— ---— --________________________________

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna nQ 340/17, de 31/10, do
Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido
nesta parte da ata.-- ——_____________________________

4. Dotação orçamental: Plano —- Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr’ Vereadora Helena Pereira de Jesus submete o assunto à reunião
de câmara para aprovação. — -

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta da
Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus.

12 tmçao B
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Vila Frara de Xira 1 Deliberação n2 851
Camara Municipal

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “A”, SITA NA
RUA DA NOVA ESPERANÇA, LOTE “N”, CASAL DO ÁLAMO, EM SÃO JOÃO DOS
MONTES

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 341/17, de
31/10, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito
de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “A”, sita na rua da
Nova Esperança, lote N, no Casal do Álamo, em São João dos Montes, pelo valor de
135 000,00€, solicitado por HABIPSP — Cooperativa de Habitação e Construção,
CRL

—

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 341/17, de 31/10, do
Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido
nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus submete o assunto à reunião
decâmaraparaaprovação. —

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta da
Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus.
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Vila Franca de xira ( Deliberação n 852
Câmara Municipal

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE O LOTE 29, SITO NA RUA

TOMÁS DE ALMEIDA, NO BAIRRO DOS AVIEIROS (ANTERIOR RUA DO TEJO, N 7), EM

ALHANDRA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 342/17, de

31/10, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre o lote 29, sito na rua Tomás de

Almeida, no Bairro dos Avieiros (anterior rua do Tejo, n2 7), em Alhandra, pelo valor

de 62 425,00€, solicitado pelo Tribunal judicial de Lisboa Norte — juízo Local Cível

de Vila Franca de Xira —juíz 2.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 342/17, de 31/10, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus submete o assunto à reunião

de câmara para aprovação.

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

Sr Vereadora Helena Pereira de jesus.
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Vila Francea de Xira 1 Deliberação n2 853
Câmara Municipal ‘1

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “ZZ”, SITA NA
RUA FERNANDO PESSOA, LOTE 1, N 43, R/C DT (EX N 60), EM ALVERCA DO

RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 343/17, de

31/10, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “ZZ”, sita na rua

Fernando Pessoa, lote 1, n2 43, r/c dt (ex n2 60), em Alverca do Ribatejo, pelo

valor de 38 000,00€, solicitado por Mário Nuno Stichini Marques dos Santos.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 343/17, de 31/10, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus submete o assunto à reunião

de câmara para aprovação.

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

Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus.

15 fração ZZ
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FI. Livro

_____________

071
Reunião de 2017/11/08

Município

“

‘SI Proc2

____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2____________

Câmara Municipal

1. Assunto: RELAÇÃO DE ATOS DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DELEGADOS E PRATICADOS PELO SR. PRESIDENTE

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna flQ 24/17, de
30/10, do DGUPRU/SAPRE, para conhecimento dos atos praticados pelo Sr.
Presidente, no período compreendido entre 2017/10/10 e 2017/10/29, no âmbito
do licenciamento de obras particulares previstas no Regime Jurídico de
Urbanização e Edificação.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 24/17, de 30/10, do

DGUPRU/SAPRE, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da
ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, dizendo que tem apenas uma
ligeira e simples questão, sendo que, em relação ao primeiro ponto desta relação

de atos de competência da câmara municipal, delegados no seu presidente, os
membros da CDU gostariam de perguntar se está garantido em absoluto que esta

instalação de estação de telecomunicações em Alverca, na estrada de Arcena, não

vem influenciar negativamente os moradores ou os habitantes que residam na
zona envolvente. É apenas este aspeto, gostariam de saber se há alguma garantia
de que não vai haver ali problemas, até pelo que registaram agora, de
interferências, e pensa que se percebeu exatamente o que disse.

Respondeu o Sr. Vice-Presidente que percebeu, dando a palavra à Arqt Teresa

Laranjeira, diretora do Departamento de Gestão Urbanística, Planeamento e

Requalificação Urbana, para poder esclarecer este ponto, em relação à questão

colocada pelo Sr. Vereador.

Interveio a Arqt Teresa Laranjeira, cumprimentando a todos e dizendo que esta é

uma situação de uma antena que está colocada na cobertura de um edifício, e foi

16 DGUPRU 1/2



____

FI. Livro

_____________

W Fl.Ata 072
Reunião de 2017/11/08

Municipio

Proc2

____________________

de 1Vila Franca de Xira 4 Deliberação n2____________

Câmara Municipal ‘1

solicitada pela administração do condomínio, tendo a aceitação de todos os
moradores. Por isso, à partida, essas questões estão salvaguardadas.

O Sr. Vice-Presidente deu por concluída a discussão do ponto, referindo que o
mesmo era só para conhecimento.

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

16 DGUPRU 2/2



FI. Livro

_____________

FI.Ata 073
/1 Reunião de 2017/11/08

Município / 4N Proc2 59/17 CERTAUGI
Vila Franca de Xira / 4cr Deliberação n2 654
Câmara Municipal -

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO SOBRE O

LOTE 20, DO LOTEAMENTO DO CASAL DO CABREIRO - ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 338/17, de 27/10, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor

do município sobre o lote 20 do loteamento do Casal do Cabreiro, em Alverca do

Ribatejo, no valor de 11 278,03€, registada na 1 Conservatória do Registo Predial

de Vila Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n2 1/2017-AUGI,

de 26/01, solicitado por Cândido Vilar Caetano.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 338/17, de 27/10, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta

parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Vice-Presidente.

17 Cabreiro 22
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FI. Livro

_____________

Fl.Ata 074
Reunião de 2017/11/08

Município Proc2 54/16 DOVSM-EMPde
Vila Franca de Xira Deliberação n2 655
Câmara Municipal

1. Assunto: DEMOLIÇÃO DOS LOTES 1 E 2 - RUA QUINTA DE SANTO AMARO, BLOCO B
-MONTEGORDO-CONTAFINAL

2. Resumo: Presente o processo instruído Com comunicação interna n2 1445/17, de
27/10, do DOVI/DOVI/SOE, para aprovação da conta final referente à empreitada de
demolição dos lotes 1 e 2, Bloco B, na rua Quinta de Santo Amaro, no Monte Gordo,
em Vila Franca de Xira, adjudicada à HCI - Construções, SA.

3. Informaçôes/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 1445/17, de 27/10, do
DOVI/DOVI/SOE, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da
ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, dizendo que apenas pretende acrescentar
que o mau planeamento do ordenamento do território e a permissão de edificação

em locais de risco não dá em bons resultados e traz sempre custos a médio e largo

prazo, e estão à vista, não são baratos. —

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que se tem por hábito centralizar a

discussão no ponto, e se se pudesse seguir também outra via provavelmente estar-

se-ia o dia todo para falar sobre isso, o que não é o caso, relacionado com

planeamentos incorretos da zona urbanística do concelho. —

Prosseguiu, passando à votação do ponto, perguntando quem vota contra e quem

se abstém, concluindo que é aprovado por unanimidade. — —

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

Vice-Presidente.

18 conta final



FI. Livro

______________

FI.Ata 1)75
Reunião de 2017/11/08

Município -.1— Proc 6/16 DOVSM-EMP
de N

Vila Franca de Xira Deliberação ri2______________

Câmara Municipal

1. Assunto: REABILITAÇÃO DAS RUAS DO CURADO E JOAQUIM PEDRO MONTEIRO -

PROCESSO PROVISÓRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1434/17, de

25/10, do DOVI/DOVI/SOE, para aprovação do processo de revisão de preços

provisório, no valor de 28 223,86€, acrescido do IVA, referente ao período de

novembro de 2016 a abril de 2017, da empreitada de reabilitação das ruas do

Curado e Joaquim Pedro Monteiro, em Vila Franca de Xira, adjudicada à

Construções Pragosa, SA.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1434/17, de 25/10, do

DOVI/DOVI/SOE, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, dizendo que pretende apenas questionar se

por um cêntimo é mesmo necessário o documento vir a reunião de câmara para

votação.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que o documento tem que vir a reunião

porque também foi aberto no órgão câmara municipal. Relativamente a toda a

tramitação administrativa o código assim o determina, e assim terá que ser feito.-

Prosseguiu, passando à votação do ponto, perguntando quem vota contra e quem

se abstém, concluindo que é aprovado por unanimidade.

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

Vice-Presidente.

19 revisão preços
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RAta 076
Reunião de 2017111108

Município Proc° 69117 DOVSM-EMP
Vila Frar de Xira Deliberação n 657
Câmara Municipal

1. Assunto: REABIUTAÇÃOIAMPUAÇÃO DA E81 N 1 DE VIALONGA - PLANO DE

SEGURANÇA E SAÚDE—-- - — --___________________

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação intema n2 1454/17, de

30/10, do DOVI/DOVI/SOE, para aprovação do plano de segurança e saúde

referente à empreitada de reabilitaçãolampliação da EB1 n° 1 de Vialonga,

adjudicada à NOW XXI — Engenharia e Construções, Ld.

3. Informações/pareceres: Mexa-se comunicação interna n° 1454/17, de 30/10, do

DOVI/DOVI/SOE, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata. ---- - --________________________

4. Dotação orçamental: Plano ---— Orçam.— --___________________

5. Disposições legais aplicáveis: - --_____________________

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

aprovação.—--— -- -- --

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

Vice-PresIdente. --- - - -- - —

4

20 ebi n21 pss
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____________

077
Reunião de 2017/11/08

Município

Proc2

_____________________

de
Vila Franca de Xira >4’ Deliberação n 858
Câmara Municipal

1. Assunto: PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DA PUBLICAÇÃO “ESCRITO COM CAL E

COM LUZ”, ENSAIO FOTOGRÁFICO SOBRE A POÉTICA DE CARLOS DE OLIVEIRA, DA

AUTORIA DE RENATO ROQUE

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 110/17, de

13/10, do DEC/DCTPM/MNR, para aprovação do preço de venda ao público da

publicação “Escrito com Cal e com Luz”, ensaio fotográfico sobre a poética de

Carlos de Oliveira, da autoria de Renato Roque, pelo valor de 27,00€, com IVA

incluído à taxa legal em vigor, e desconto de 10% face ao valor praticado pelo

editor.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 110/17, de 13/10, do

DEC/DCTPM/MNR, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte

da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Manuela Ralha submete o assunto à reunião de câmara

para aprovação.

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

Sr Vereadora Manuela Ralha.

21 ensaio
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FI. Livro

_____________
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Reunião de 203.7/11/08

Município

Proc

______________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2 6 9
Câmara Municipal

1. Assunto: PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DA PUBLICAÇÃO “PLINTO”, DE

ARQUIMEDES DA SILVA SANTOS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 114/17, de

17/10, do DEC/DCTPM/MNR, para aprovação do preço de venda ao público da

publicação “Plinto”, da autoria de Arquimedes da Silva Santos, pelo valor de

16,00€, com IVA incluído à taxa legal em vigor, e desconto de 10% face ao valor

praticado pela editora Althum.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 114/17, de 17/10, do

DEC/DCTPM/MNR, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte

da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Manuela Ralha submete o assunto à reunião de câmara

para aprovação.

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

Sr Vereadora Manuela Ralha.

22 plinto
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El. Livro

_____________

RAta 079
4 ZJ Reunião de 2017/11/08

Município Proc2 2/17 — APRV.AD.RS
Vila Erar de Xira ( _. Deliberação n2 860
Câmara Municipal

1. Assunto: PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DO CATÁLOGO E POSTAIS DA EXPOSIÇÃO

“OUTROS OLHARES SOBRE A GRANDE GUERRA”

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 331/17, de

31/10, do DEC/DCTPM/MM, para aprovação do preço de venda ao público do catálogo

da exposição “Outros Olhares sobre a Grande Guerra” e postais ilustrados dedicados

ao centenário da Grande Guerra, sendo o valor do catálogo de 15,00€, da série de

postais (conjunto de 6 postais) de 2,50€, e cada postal de 0,50€.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 331/17, de 31/10 do

DEC/DCTPM/MM, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental:

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Manuela Ralha submete o assunto à reunião de câmara

para aprovação.

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

Vereadora Manuela Ralha.

23 g guerra
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Reuno;à2oim1Io8
Município 1 cli Proc2

___________________

de -

Vila Franca de Xira Deliberação n0 1)51
Câmara Municipal

1. Assunto: PRÉMIO DE TEATRO MÁRIO RUI GONÇALVES —JÚRI

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n° 18117, de
27110, do DEC/SAqreatro, para aprovação da constituição do Júri para atribuição
do Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves.

3. lnformaçôes/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 18117, de 27/10 do
DEqsACneatro, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte
da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sfl Vereadora Manuela Ralha submete o assunto à reunião de

câmara para aprovação.

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

Sr° Vereadora Manuela Ralha.

24 teatro
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FI. Livro -

1 FI.Ata 081
Reunião de 2017/11/08

Município

Proc2

_____________________

de ‘à
Vila Franca de Xira 1 Deliberação n2 662
Câmara Municipal

1. Assunto: DIA ABERTO - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 318/17, de

31/10, do DASDEDS/DDE, para aprovação da participação gratuita dos munícipes,

no dia 14 de novembro, pelas 19h00, na “Master Class” de hidroginástica nas

piscinas municipais, bem como da isenção de pagamento das taxas de utilização

livre nas piscinas municipais do concelho e ginásio de musculação, no Complexo de

Desporto Recreio e Lazer de Vila Franca de Xira.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 318/17, de 31/10, do

DASDEDS/DDE, 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 aprovação.

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

Vereador António Félix.

25 dia aberto



FI. Livro

____________
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Reunião de 2017/11/08

Município \ Proc2

____________________

Vila Frar de Xira Deliberação n2 663
Câmara Municipal \

1. Assunto: EMPREITADA DE INFRAESTRUTURAS PARA A INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DE

31 MONOBLOCOS HABITACIONAIS - BAIRRO MUNICIPAL PER DA QUINTA DA

PIEDADE — PÓVOA DE SANTA IRIA — REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA

AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 1447/17, de

10/10, do DASDEDS/DDS, para aprovação da remessa à assembleia municipal para

autorização do compromisso plurianual relativo à empreitada de infraestruturas

para a instalação temporária de 31 monoblocos habitacionais no Bairro Municipal

PER da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria.

.t

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1447/17, de 10/10, do

DASDEDS/DDS, documento que se dá por inteiramente reproduzido 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.

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

Presidente.

26 per qt piedade
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FI.Ata - 083
Reunião de Oi7/11/O8

Município Proc2 4/17 RU-CANDde
Vila Franca de Xira Deliberação n 664
Câmara Municipal

1. ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA -

SUBSTITUIÇÃO DE UM ANIMADOR SOCIOCULTURAL - PROJETO COM

FINANCIAMENTO EUROPEU “CALEIDOSCÓPIO” - CONHECIMENTO E REMESSA À
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna flQ 495/17, de

10/10, da EMRU, para conhecimerflo da desistência de uma das técnicas,

animadora sociocultural, e da sua substituição por outra técnica da mesma área,

Sara Isabel Bastos Saraiva, para prestação de serviços na modalidade de avença,

no âmbito do projeto com financiamento europeu “Caleidoscópio”, e remessa à

assembleia municipal para conhecimento, atendendo a que este órgão autorizou,

em 2017/09/05, a assunção dos compromissos plurianuais.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 495/17, de 10/10, da

EMRU, documento que se dá por inteiramente reproduzido 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

conhecimento.

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

27 animador



FI. Livro

______________

Reunião d 0i7/1i/O8
Município Proc2

____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

Assunto: SEGUNDAS INTERVENÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO ANTES DA ORDEM

DO DIA

Interveio o Sr. Vice-Presidente, às 11h12, após a discussão e votação da ordem do

dia, referindo que falta a discussão do ponto 28, em que a CDU pediu para falar,

mas é um ponto que será discutido em privado. —

Assim, considerando que se tem de dar a palavra ao público às 12h30, sugere,

uma vez que há questões que a CDU disse que ainda queria abordar, relativas ao

período antes da ordem do dia, que se passe a essas questões.

resp paod



El. Livro

______________

1 4 Reuno d 0i7/11/O8
Município i Proc2

____________________

de L ‘
Vila Franca de Xira 1 Deliberação n2____________

Câmara Municipal

Assunto: DISCUSSÃO DOS PONTOS RELATIVOS A PROCESSOS DISCIPLINARES

Interveio o Sr. Vice-Presidente, às 11h30, após as segundas intervenções relativas

ao período antes da ordem do dia, referindo que, dado o adiantado da hora, solicita

aos presentes o favor de saírem, porque há 2 processos disciplinares, que devem

ser discutidos em privado, e que se regressará às 12h30 para a intervenção do

público.

Assim, continuará a reunião, em modo restrito.

privados



____

El. Livro_________e . FLAta 088
Reunião d 2017111108

Município Proc

___________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2___________

Câmara Municipal

Pelas 12h30, no final da reunIão, após a votação dos pontos 28 e 29, em privado, o

Sr. Vice-Presidente relnlclou a reunião de câmara, de forma pública, dando a

palavra ao público presente, terminando de seguida a reunião de câmara.

publico



FI. Livro
li 4)

RAta UO
Reunião de 2017/11/08

Município

Proc2

_____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

ALHANDRA SPORTING CLUB - CAMPO DE FUTEBOL

Interveio a munícipe, Sr Isabel Macieira, cumprimentando todos os presentes,
dizendo que a sua questão tem a ver, como o Sr. Vice-Presidente já percebeu com
certeza, com o campo de futebol do Alhandra Sporting Club.
Sabe, e tem conhecimento, como todos os presentes, que foi efetuada a escritura
do terreno, mas até à presente data não está limpo o espaço que deveria estar
para que o Alhandra Sporting Club possa começar a construção do campo de
futebol. Foi um presente envenenado que o clube recebeu, porque até.à presente
data ninguém disse nada, nem faz absolutamente nada.

Ora, como o Sr. Vice-Presidente sabe, e sabe que o Sr. Vice-Presidente sabe, há
uma diretiva da União Europeia que obriga os estados-membros a fazerem a
limpeza do amianto nos respetivos países, e acha que o Sr. Presidente, Alberto
Mesquita, que até tem a gestão do pelouro do ambiente, já deveria ter tido o
cuidado de começar a limpar tudo o que existe de amianto na freguesia, e no
concelho, não é só na freguesia.

Portanto, a sua questão prende-se exatamente com isso, de qualquer forma
aguarda uma resposta da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. —

Continuou, mencionando que tem uma questão para colocar à mesa que gostaria

que lhe respondessem: Porque é que estas reuniões de câmara são feitas a estas
horas? Considera que é impossível que as pessoas que trabalham consigam estar,

e também percebe que quanto menos gente estiver, melhor, de qualquer forma há
mais gente que gostaria de estar presente e não consegue estar, porque está a

trabalhar.

O munícipe, Rui Filipe Macieira, interveio, cumprimentando todos os presentes,

referindo que, dando seguimento às palavras da sua adjunta, vai continuar com

este “romance” que já anda aqui há alguns anos, que está a ver que não tem fim,

e vai explicar porquê. — —

Esteve de acordo, desde início, quando a câmara municipal se propôs a comprar a

Marinha e a Cimianto, e ficou muito feliz, porque era altura do município começar

a olhar para a freguesia de Alhandra. Alhandra só tem uma possibilidade de

mostrar ao mundo que existe, é podendo explanar toda a sua capacidade, pelo

publico 1 1/3



_____

FI. Livro

______________

090
Reunião de 2017/11/OS

Município 1 Proc2

___________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal \

que, com a aquisição daqueles terrenos, era mais uma hipótese de Alhandra poder
mostrar todo esse poder.

Contudo, com o tempo começou a verificar que se calhar todas estas situações
começavam a ser ao contrário. Sabendo e estando o município, como consta, com
a possibilidade de aquisição de um terreno para o Alhandra fazer o seu espaço

desportivo, começou a pensar que se calhar esta compra devia ser feita ao
contrário, primeiro devia-se comprar a Cimianto, e depois então comprar a
Marinha. A Cimianto, além de ser o espaço protegido para a implantação do
campo do Alhandra, é também um espaço que está contaminado e que prejudica

muito mais Alhandra do que Vila Franca de Xira.

Começou a pensar outra vez que se calhar era um arrasto das situações, sendo

que até aqui Alhandra tem andado sempre ao arrastar das situações. Hoje em dia,

com certas afirmações que vêm na imprensa e em reuniões a que tem assistido, a

câmara municipal diz sempre que há uma possibilidade de despoluir aquela zona,

mas também diz que o preço é muito elevado. Ao ser elevado, quer dizer que o

Alhandra tem que andar mais uns anos para ver se a câmara municipal arranja

dinheiro para despoluir aquela zona.

Uma das coisas que gostava, e agora fala em nome do Alhandra, era que a

câmara municipal dissesse alguma coisa sobre se o clube pode esperar por esse

calendário que vai de certeza fazer, ou então tem que arranjar outras soluções.----

Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo que vai englobar a questão da Sr Isabel

Macieira e do Sr. Rui Macieira, visto que o assunto global é idêntico.

Quanto à questão das reuniões, foi aprovada no Regimento, e é um cumprimento

da aprovação. — —

Em relação à questão do campo do Alhandra Sporting Club, logicamente que o

processo é conduzido pelo Sr. Presidente, a quem irá colocar as questões

abordadas. O Sr. Presidente também tem acesso, como todos, à gravação da

reunião, como tal, ficará registado em ata aquilo que foi dito, o que foi

questionado e as respostas, mas, como não podia deixar de ser, não podia ser de

outra forma, irá informar o Sr. Presidente das questões colocadas.

No entanto, poderá esclarecer uma situação a nível da cronologia deste processo

nos últimos 3 meses.
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Assim sendo, sabe-se o que se viveu em setembro e outubro, em termos
nacionais, do prazo e da vida eleitoral, e a câmara municipal recebeu em
setembro, em pleno período eleitoral, os resultados dos estudos a nível ambiental,
que ficaram prontos no final de setembro. Entretanto entrou-se em eleições em
outubro, e também, em pleno período eleitoral, o que já veio a reunião de câmara,
a câmara municipal recebeu o visto do Tribunal de Contas para a aquisição da
Escola da Armada.

Relativamente ao espaço temporal, anda-se em 90 dias, está-se no início de
novembro e, provavelmente, logo que o Sr. Presidente regresse irá novamente
trabalhar neste dossiê, porque os prazos foram o que foram. Os estudos
ambientais ficaram prontos no final de setembro, o que diz mais uma vez, o
Tribunal de Contas, em pleno outubro, deu o seu visto, já no final de outubro, e
portanto, considerando a ausência do Sr. Presidente, logo que regresse o próprio

colocará as questões que foram abordadas.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

TERTÚLIA NA BICA DO CHINELO - VILA FRANCA DE XIRA

Interveio o munícipe, Sr. Tiago Filipe Gil, cumprimentando todos e dizendo que

tinha uma tertúlia e a câmara municipal adquiriu o imóvel. Tinha lá os seus bens,

mas aquilo foi demolido e nunca mais apareceram, pelo que gostaria que lhe

entregassem os bens, só que a câmara municipal diz que não há bens nenhuns.--

O Sr. Vice-Presidente interveio, perguntando ao munícipe o nome da tertúlia, visto

que não consta na ficha do público, tendo o munícipe respondido que a tertúlia é

particular, localizada na Bica do Chinelo, em Vila Franca de Xira.

O Sr. Vice-Presidente interveio de novo, solicitando que o munícipe, pela sua mão,

identifique o local da tertúlia, com o nome e a morada, para identificar a sua

intervenção.

Referiu o munícipe que já recebeu uma carta da câmara municipal.

Prosseguiu o Sr. Vice-Presidente, mencionando que a tertúlia tem morada na Bica

do Chinelo, lote A, e o imóvel foi demolido no âmbito do projeto de requalificação

do eixo Santa Sofia/Quinta da Mina, em Vila Franca de Xira. O munícipe disse que

recebeu um ofício, e a sua questão é sobre os pertences que estavam na tertúlia,

pelo que sugere que no final da reunião, não estando presente o Urb Matas de

Sousa, o Dr. Fernando Barreiros faça o favor de ver o ofício, e diga ao munícipe

qual o melhor caminho, que é o procedimento a seguir face ao teor do ofício, que

neste momento desconhece.

Assim sendo, solicita que no final da reunião o munícipe espere, e o Dr. Fernando

Barreiros elucidará.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

SOCIEDADE EUTERPE ALHANDRENSE

Interveio a munícipe, Sr Cátia Ponte, dando os bons dias a todos os presentes,

dizendo que hoje, parque se está na Sociedade Euterpe Alhandrense, quer

partilhar algumas breves palavras, se lhe for permitido.

Vem, em nome da Sociedade Euterpe Alhandrense, agradecer uma vez mais o

contributo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para concretizar a

remodelação do teto deste salão, que apresentava ainda uma estrutura em

amianto, e pela alteração da instalação elétrica.

A Euterpe é hoje uma realidade associativa de grande dimensão, com mais de 400

alunos matriculados no Conservatória Silva Marques, e mais de 800 atletas

inscritos na área desportiva. Distinguiu recentemente, na abertura do ano letivo

do conservatório, 24 alunos com mérito de desempenho, pelos resultados

alcançados no âmbito artístico e especializado.

Irá estar representado na Gala de Mérito Desportivo da câmara municipal, com

mais de 50 atletas em 5 modalidades distintas, e está presente nos campeonatos

da Europa e do mundo, alcançando resultados de excelência.

Tem um plano anual de atividades diversificado, abrangente, reflexo de convites

diários para participar em diferentes estruturas e a vários níveis. Atrai crianças e

jovens, não só do concelho, como de todos os concelhos mais próximos e também

distantes. Evidencia uma versão altamente eclética do que pode ser o

associativismo, distinguindo-se pela qualidade em tudo o que faz.

A Euterpe quer continuar a percorrer o seu caminho, da formação à excelência, e,

como é do conhecimento de todos, precisa e quer muito continuar a trabalhar, a

trabalhar bem. É merecedora de uma atenção diferente da parte do município,

porque as instituições, com as suas valências e méritos, também não são todas

iguais, nem todas têm o mesmo percurso e por isso nunca deveriam ser vistas do

mesmo modo. Esta é a convicção da Sociedade Euterpe Alhandrense, sendo que o

concelho, as populações e o município poderão contar sempre com a Euterpe, que

espera poder também continuar a contar com o município, na prossecução deste

sonho que se renova a cada dia.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo que registou positivamente a abordagem
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da munícipe, pela Sociedade Euterpe Aihandrense, e esteve-se presente na
abertura do ano letivo, em representação da câmara municipal, sendo que esta é
a prática no concelho, que é rico em vida associativa, e merece a atenção da
câmara municipal. Portanto, regista as palavras da munícipe, que Irá transmitir ao
Sr. Presidente.
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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. --

4

30 ata minuta
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Encerramento às 12h52.

Esta ata foi aprovada, por unanimidade, na reunião de 2017/12/06, não tendo

participado na votação o Sr. Presidente e o Sr. Vereador Carlos Patrão, por não

terem estado presentes, tendo sido dispensada a sua leitura, por ter sido

previamente distribuída a todos os membros.

2
E eu, fe7-’- — C r Fernando Paulo Serra Barreiros,

Diretor do Departamento de Administrativa, Financeira e jurídica, a

subscrevi.

O Vice-Presidente M u n i’i paI,

de Oliveira -

encerra


