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Ata n2 23/2017

MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

CÂMARA MUNICUPAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E PÚBLICA DE 2017/12/06

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas 09h30, na Sociedade
Filarmónica Recreio Alverquense, em Alverca do Ribatejo, União das Freguesias de
Alverca do Ribatejo e Sobralinho, 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;

• Nuno Miguel Marques Libório;

• Helena Margarida Mendes Pereira de Jesus;

• Maria Manuela Pacheco Ralha;

• Mário Manuel Calado dos Santos;

• António José Sequeira Félix; — —

• Maria de Fátima Pires Antunes;

• Cláudia Sofia Oliveira Martins;

• Carlos Miguel Vilar Patrão.

Entrou no decurso da reunião o Sr. Presidente, pelas 11h15, após a votação do ponto
38, passando a presidir à reunião de câmara. —

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:
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Assunto: PRESENÇAS DO PESSOAL DIRIGENTE E TÉCNICOS

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

Adjuntos

Dr Filomena Serrazina

jorgeZacarias

GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO

• Adjuntos

Dr. Alexandre Sargento

Dr Andreia Revez

• Secretário

Osvaldo Pires

• Assessoria

José António Silva

Dr Mafalda Ramos

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO 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

• Chefe da Divisão

Dr. Paulo Alenquer

Divisão de Planeamento Financeiro e Controlo Interno

• Chefe da Divisão
—

Dr Nélida Soares

DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO
URBANA

• Diretora, em regime de substituição

Arqt Teresa Laranjeira

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS
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• Chefe da Divisão

Eng2 José Fernandes

Divisão de lnfraestruturas Tecnológicas

• Chefe da Divisão

Eng2 Clemente Rocha

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

• Diretora

Dr Maria de Fátima Roque —

Divisão de Educação

.Chefeda Divisão

Dr. Pedro Montes

Divisão de Cultura, Turismo, Património e Museus

• Chefe da Divisão

Dr Maria João Carraça

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, DESPORTO, EQUIPAMENTOS E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público —

• Chefe da Divisão
—

Arqt Catarina Conde

Divisão de Desporto e Equipamentos

•Chefeda Divisão

Dr.VítorFélix

Divisão de Desenvolvimento Social

•Chefeda Divisão

Dr? Ana Carla Costa —

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITAÇÃO URBANA

•ChefedaEquipa —

Urb Luís Matas de Sousa —

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

Divisão Comercial

.ChefedaDivisão

Dr Vanessa Cirilo
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OUTRAS PRESENÇAS

• Presidente da junta de Freguesia da União das Freguesias de Alverca do Ribatejo

eSobralinho
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

TRANSMISSÃO ON-LINE DA REUNIÃO DE CÂMARA

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

à reunião de câmara, começando por informar que o Sr. Presidente irá chegar um

pouco mais tarde, pois encontra-se numa iniciativa na escola do Bom Sucesso com

a presença da Sr Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência,

pelo que irá dar início aos trabalhos.

Aproveita também para informar que, conforme estaria planeado, a reunião ainda

não se encontra em gravação on-line, porque ainda não foi recebida, e espera-se

receber ainda durante esta semana, provavelmente, a autorização da Comissão

Nacional de Proteção de Dados.

aod 1
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INFORMAÇÕES DE INTERESSE

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que dará as habituais informações à
câmara municipal e a todos os presentes.

Em primeiro lugar, no passado dia 29 de novembro, em Coimbra, a Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira foi uma vez mais distinguida com a bandeira
Autarquia Familiarmente mais Responsável, que se encontra à frente da mesa da
reunião.

Vila Franca de Xira integrou um grupo de 40 municípios que receberam a bandeira
com palma, uma vez que já é distinguida há mais de 3 anos consecutivos, tendo
este prémio sido criado em 2008, pela Associação Portuguesa de Famílias
Numerosas, e visa distinguir os municípios cujas iniciativas, em 12 áreas
diferentes, possam indicar práticas de proximidade e medidas sociais que visem
melhorar a qualidade de vida das famílias, no respetivo concelho.

A câmara municipal esteve presente em Coimbra, no dia 29 de novembro, através
da Sr Vereadora Fátima Antunes, que recebeu a respetiva bandeira.

Depois, a Alliance Healthcare, pelas suas instalações em Alverca do Ribatejo, foi
vencedora nacional absoluta da 10 edição do prestigiado prémio Energia Elétrica e
Ambiente 2017, na categoria dos serviços e outras atividades, distinguindo-se
assim um importante trabalho desenvolvido pela empresa, na distribuição
farmacêutica, a este nível, naquelas instalações. ---— —

O prémio é promovido pela EDP Distribuição, com o apoio do jornal de Negócios,
tendo como objetivo reconhecer e premiar as empresas que, de forma continuada,
apostam em melhorar a eficiência energética das suas instalações, e a
sustentabilidade ambiental, fazendo, simultaneamente, um esforço na formação
dos seus colaboradores, e na implementação de medidas de caráter

comportamentaL

A câmara municipal esteve presente na cerimónia para a entrega do prémio aos
responsáveis da empresa, numa cerimónia realizada no passado dia 22 de
novembro, no Convento do Reato, em Lisboa.

Continuou, mencionando que o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

assinalou-se ontem, 5 de dezembro, sobre o tema Todos Juntos pela Diferença,

Município

aod 2 1/3
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sendo que a câmara municipal promoveu, no pavilhão multiusos de Vila Franca de
Xira, um conjunto de atividades pedagógicas de animação e sensibilização, tendo
participado nesta iniciativa cerca de 1 200 crianças e jovens, provenientes de
instituiçôes e escolas de todo o concelho.

Ontem foi também a data da assinatura do protocolo de instalação da Comissão
Municipal para a Deficiência, em cerimónia realizada ma Fábrica das Palavras,
sendo que esta comissão terá funções consultivas, e visa promover o diálogo entre
as várias instituições que a integram, e terá como principais objetivos um atuação
no sentida de influenciar as polfticas em favor das pessoas com deficiência, a
promoção da igualdade de oportunidades a todos os cidadãos e cidadãs, assim
como promover a cooperação intrainstitucional, procurando melhorar a qualidade
de vida, acessibilidade e mobilidade no concelho, para todos e todas.
Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, referindo que, como se sabe,
naturalmente, os vereadores eleitos pela CDU trabalham, têm a sua própria
atividade profissional, também sabem que a legislação lhes dá algumas horas para
participarem na vida pública, mas não é estarem a tempo inteiro, e gostariam
muito que, sempre que fosse possível, iniciativas de tão grande dimensão, que
devem ser valorizadas, e é a opinião que têm, fossem a horas em que as pessoas
pudessem participar.

Refere-se concretamente ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que
ontem foi assinalado, e à tomada de posse da Comissão Municipal para a
Deficiência de Vila Franca de Xira.

Portanto, sempre que for possível, na calendarização e no agendamento das
iniciativas, gostariam de participar, e se pudesse ser a uma hora que fosse
compatível com a vida profissional, não só dos eleitos, mas também da população
em geral, crê que se teria vantagem.

—

Interveio mais tarde o Sr. Presidente, após a interrupção, referindo que há um
problema, efetivamente, o deste ser um concelho com muitas atividades, pelo que
ajustar horários a contento de todos não é fácil. Pode dizer que esta matéria nunca
foi, no anterior mandato, colocada, nem foi óbice para que os Srs. Vereadores da
CDU estivessem presentes nas múltiplas iniciativas que aconteceram.

Assim, ficará com esse registo, mas não é possível ajustar horários a contento das

aod 2 213
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necessidades de todos. Iniciativas ao fim da tarde, como foi a de ontem, é um

horário razoável para todos.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, no final da reunião, dizendo que não está

a concluir nada, é só porque a iniciativa de ontem foi às 17h00, e crê que o Sr.

Presidente sabe que os vereadores que não têm pelouros não saem às 17h00 do

trabalho.

Assim, questiona se era muito complicado ser às 18h00, sendo que antes do Sr.

Presidente chegar aquilo que entendeu, quer da vereadora do pelouro, quer do Sr.

Vice-Presidente, é que seria possível alterar. O Sr. Presidente veio dizer que não, e

pronto. —

Disse o Sr. Presidente que não disse nada disso.

Retomou a palavra a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando que então

entendeu mal. Há sempre oportunidade depois de ver, as atas são muito bem

feitas, e são na íntegra.

aod 2 3/3
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

MEDIDAS ADOTADAS PARA A POUPANÇA DE ÁGUA

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que numa altura em que persistem no

país as condições de seca extrema, que têm vindo a verificar-se nos últimos

meses, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira intensificou medidas de

poupança de água.

O sistema de rega nos espaços públicos encontra-se atualmente desligado.

As fontes ornamentais, existentes no concelho, tiveram o seu tempo de

funcionamento reduzido em cerca de 10 horas dia, cada fonte, sendo que esta

medida foi adotada pese embora estas fontes funcionarem em circuito fechado, o

que significa que as eventuais perdas são diminutas, sendo apenas repostas

mensalmente.

já em momento anterior foram reduzidos os tempos de utilização, e

consequentemente os gastos, no que respeita à água para rega e limpeza de ruas

e espaços públicos, sendo que estas medidas reforçam as boas práticas ambientais

adotadas pelo município há vários anos.

Foram realizados investimentos no sentido de garantir o aproveitamento da água

de lavagem dos filtros das piscinas municipais, e esta água, ao invés de ser

encaminhada para esgoto pluvial é colocada em depósito e reaproveitada para

rega dos espaços verdes e lavagens das ruas do município.

Relembra que, relativamente aos SMAS — Serviços Municipalizados de Água e

Saneamento, os dados de 2016 dão conta de uma poupança que atingiu os 18%,

no que respeita às perdas de água, sendo que a média nacional se situa nos 30%.

colocando assim o município como um dos melhores do país a este nível.

Relembra ainda que, em comunicação pública, no período de seca extrema, o

Ministério do Ambiente deu como exemplo Vila Franca de Xira na redução das suas

perdas de água.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Calado, cumprimentando, na pessoa do Sr.

Vice-Presidente, todos os presentes, dizendo que vai tentar ser o mais telegráfico

possível, iniciando a sua intervenção pelo início da do Sr. Vice-Presidente, onde fez

questão de sublinhar e realçar algumas ações da câmara municipal no sentido do

evitar gastos desnecessários de água.
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O próprio e a CDU congratulam-se absolutamente com essa questão, mas gostaria,

a esse propósito, de lembrar que, numa reunião de câmara, bem como em

momento anterior, numa assembleia municipal, colocou a situação gravíssima que

ocorria, no caso, na freguesia de Vila Franca de Xira, onde, durante mais de dúzia e

meia de anos, se gastaram biliões de litros de água, o que quer dizer milhões de

metros cúbicos de água.

Lembra-se do Sr. Vice-Presidente, na altura, e naturalmente nunca lhe foi, nem aos

serviços que preside, imputada qualquer responsabilidade, os argumentos eram os

de que era uma situação difícil de resolver, que a EPAL estava a pensar até em

eliminar aquele adutor, mas, para resumir a conversa, o que gostava de dizer é

que ainda bem que a questão foi suscitada, porque finalmente, ao fim de 20 anos

quase, a EPAL interveio naqueles pontos de rutura, onde acontece esta questão,

que é quase criminosa, para não lhe chamar isso mesmo.

Gostava de sublinhar este aspeto, porque finalmente, e foi lá mais uma vez

confirmar, a água que agora se perde ali é proveniente, aquela sim, de minas, é

uma nascente natural que ali acontece, os senhores foram lá resolver o problema,

e aquilo não tem aquele aspeto vergonhoso e criminoso que tinha anteriormente.-

Assim, não tem dúvidas nenhumas, e gostava de referir isso, não fora

eventualmente também a intervenção da comunicação social, nomeadamente o

Mirante, que fez questão de dar notícia de primeira página a estes dois

acontecimentos, e aliás ultimamente aconteceu a mesma coisa na Castanheira, e

espera que na Castanheira a solução venha a ser encontrada, para a eliminação

daqueles ruturas de água.

Vale pois sempre a pena insistir, os problemas afinal não eram assim de

transcendência tão grande, pois, pelos vistos, os senhores foram lá e resolveram

aquilo rapidamente.

Gostaria ainda de sublinhar que nestes anos todos, por contas muito fáceis de

fazer, e não é muito bom a matemática, em aritmética talvez ainda se safe,

gastaram-se, provavelmente, naquela rutura em Povos, 3 milhões de metros

cúbicos de água. É uma coisa muito complicada, para depois se verificar que num

curto espaço de tempo resolve-se um problema que teve uma dimensão tremenda.

Mais uma vez, reitera que não está a atribuir nenhuma responsabilidade aos SMAS,
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nem ao Sr. Vice-Presidente, era só o que faltava, mas é constatar um facto, uma

coisa que parecia que era um problema muito difícil de resolver, resolveu-se em

dias, agora vai-se lá e aquilo tem um aspeto decente, a água que ali corre, mais

uma vez, é água de uma nascente natural.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ESCRITURA COM A ESTAMO RELATIVA À AQUISIÇÃO DOS TERRENOS DA ESCOLA N

1DAARMADA

Interveio o Sr. Vice-Presidente, informando a câmara municipal e os presentes que

se encontra marcada, para o dia 7 de dezembro, a escritura com a Estamo, indo

realizar-se a assinatura de escritura relativa à aquisição dos terrenos da Escola N

ldaArmada.

aod 4
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

REFERÊNCIAS DESPORTIVAS

Interveio o Sr. Vice-Presidente, reportando-se às seguintes referências desportivas:

Ana Andrade, do Futebol Clube de Alverca, foi vice-campeã da Europa na

modalidade de karaté, em kata individual juvenis feminino, no campeonato que se

realizou em Matosinhos, nos dias 24, 25 e 26 de novembro;

Inês Salgueiro, da Sociedade Euterpe Alhandrense, conquistou a medalha de

bronze no Campeonato da Europa de Karaté, em kata individual juniores feminino,

sendo que na mesma prova o atleta Francisco Fernandes conquistou a medalha de

prata, em Kumite, por equipas, de juvenis masculino. Esta competição realizou-se

em Matosinhos, em 24, 25 e 26 de novembro.

O atleta Alexandre Nobre, da Associação Portugal Talentus, alcançou o 72 lugar na

categoria de elite masculino, na etapa da Taça Continental de Triatlo, que se

disputou em Dakhla, em Marrocos, no dia 2 de dezembro.

Os atletas da modalidade de Kempo, da Sociedade Euterpe Alhandrense, estiveram

em destaque, com a conquista de várias medalhas, no Torneio Internacional da

Andaluzia, que se realizou em Almuiiécar, em Espanha, nos dias 17 e 18 de

novembro, sendo de realçar as medalhas de ouro de Pedro Porém, Afonso Porém e

Mónica Sousa, nas categorias de defesa pessoal e formas criativas, e as medalhas

de bronze de Henrique Mota, Duarte Silva, Cristina Canilho, em combate e formas

criativas.

Terminou, mencionando que para todos, pensa, vai o reconhecimento da câmara

municipal pelos resultados obtidos.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALVERCA DO

RIBATEJO E SOBRALINHO

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que, como é hábito, dará a palavra ao Sr.

Presidente da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, para as

habituais saudações.

Tomou a palavra o Sr. Presidente da junta, saudando, em nome do Sr. Vice-

Presidente, todos os vereadores da câmara municipal, e dando um bom dia a todos

os restantes, comunicação social e população presente, referindo que apenas quer

desejar um bom trabalho e relembrar que estão numa das freguesias com maior

densidade populacional. Alverca é a maior cidade do concelho, uma cidade que

tem bastantes dificuldades, bastantes problemas, e gostaria de deixar, para

conhecimento e consideração, algumas das situações: —

A primeira é claro que advém de uma reorganização administrativa, pois com a

integração de algumas freguesias a União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e

Sobralinho vê-se privada, nesse âmbito, de poder chegar mais celeremente à

população. A agregação das freguesias, ao retirar eleitos que poderiam estar a

servir as populações, afastou o poder local das próprias populações, com prejuízos

enormes para o seu bem-estar e para a sua qualidade de vida. Essa é uma das

grandes preocupações que a junta sente, e com que se bate, porque cada vez mais

são poucos para chegar a tantos problemas e solicitações.

Outra das questões que esta união de freguesias tem, que precisa de ver resolvida,

é no âmbito da mobilidade. Está num geoposicionamento muito favorável, a cidade

está bem localizada, mas tem problemas de mobilidade que precisam de ser

resolvidos, e um deles passa pela abolição das portagens no concelho. É-se servido
apenas por uma estrada nacional, que neste momento deveria ser desqualificada,

e é uma avenida que serve o concelho e esta união de freguesias.

As dificuldades de circulação nesta via são extremas, já se leva quase meia-hora, e
em alguns períodos do dia mais de meia-hora, para passar por Alverca, e isso,

claramente, afasta, não só o investimento, mas as empresas que para lá se

poderiam deslocar. Assim, têm que se criar soluções e tornar estes locais mais

atrativos ao investimento.
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Outra das questões que quer deixar são preocupações de âmbito ambiental.

Uma delas é a das vivendas da EMPORDEF, o estado em que se encontram não

pode continuar, porque há ali uma acumulação de lixo, de problemas que são

necessários resolver imediatamente.

Outro dos problemas de nível ambiental é o aterro do Mato da Cruz, que já tem

seguramente um tempo de vida ultrapassado, e por aquilo que foi dito à população

por anteriores executivos da câmara municipal, seria este o ano de encerramento,

mas este ano parece que não se vai concretizar esse encerramento. A população

de Alverca do Ribatejo, e do Sobralinho, como da Calhandriz e doutras zonas

limítrofes, anseia seguramente pelo encerramento daquele aterro sanitário, até

porque de momento as condições de segurança para a população estão postas em

causa

A deposição dos inertes que lá estão, ao ar livre, sujeitos à erosão, atinge altitudes

e proporções que não são admissíveis, e não são aquelas que são aconselháveis

em termos de segurança. Os inertes não estão acondicionados, estão ao ar livre,

sujeitos à erosão, à chuva, a espalharem-se por toda a zona limítrofe, e isso não

pode continuar, como é óbvio.

Há também alguns outros problemas estruturais que precisam de alguma

apreciação. A freguesia tem uma densidade populacional muito elevada, e isso

leva a que a resposta a nível de higiene urbana tenha que ser aflorada e tenham

que ser feitos os investimentos necessários para se poder chegar mais

celeremente às pessoas, e dar-lhes alguma qualidade de vida.

Terminou, mencionando serem estas as preocupações que queria deixar,

desejando a todos a continuaçâo de um bom trabalho.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, agradecendo ao Sr. Presidente da junta de

Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho pelos seus apontamentos,

aproveitando para, em nome da câmara municipal, apresentar os agradecimentos

à Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, pela cedência do espaço para a

realização desta reunião.

Tomou a palavra a Sr Vereadora Regina Janeiro, cumprimentando o Sr. Vice

Presidente e os Srs. Vereadores, trabalhadores e chefias do município,

comunicação social, e as populações, que são a razão central e única da existência
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do poder local e da câmara municipal. —

Continuou, reforçando, naturalmente, os agradecimentos à Sociedade Filarmónica

Recreio Alverquense, e indo um bocadinho mais longe, valorizando a dinâmica que

esta coletividade tem tido ao longo da sua existência, na dinamização da vida

coletiva em Alverca. —
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PARTICIPAÇÃO DA CDU NAS VISITAS CAMARÁRIAS ÀS FREGUESIAS

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, referindo uma questão que foi colocada

na última reunião de Alhandra, em que o Sr. Vice-Presidente dirigia a reunião, por

ausência do Sr. Presidente, em que a CDU afirmou, ou a própria, em nome da CDU,

afirmou que os seus membros gostariam muito de poderem participar nas visitas

que o executivo camarário vai fazer às freguesias.

Na altura o Sr. Vice-Presidente disse que daria conta disso ao Sr. Presidente, sabe

que já se realizou a visita a uma freguesia, e gostava de perceber se o executivo

não conta mesmo com a CDU, ou se houve algum lapso.

Tomou mais tarde a palavra o Sr. Presidente, após a interrupção, dizendo que as

visitas vão manter-se tal como estão, como aliás se fez no mandato anterior.

Numa circunstância em que o executivo municipal entenda que é necessário a

presença dos Srs. Vereadores, pois se fará, na medida em que quem o acompanha

são as pessoas que têm responsabilidades na câmara municipal, e que podem,

sobre esse contexto, dar opinião sobre este ou aquele assunto.

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, no final da reunião, dizendo que já
percebeu que a CDU não conta para as visitas institucionais.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

AGRADECIMENTO PELA OFERTA DO CATÁLOGO “OUTROS OLHARES SOBRE A
GRANDEGUERRA”

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, agradecendo o catálogo que foi oferecido
aos membros da CDU “Outros Olhares sobre a Grande Guerra”, e valorizando
também a qualidade do mesmo.

aod 8



FI. Livro

_____________

1
Reunode0Í7/12/O6

Município
Proc2

____________________

de ç..
Vila Franca de Xira 1 Deliberaçao n2

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PROBLEMAS RELATIVOS A ALVERCA DO RIBATEJO

Tomou a palavra o Sr. Vereador Nuno Libório, renovando os cumprimentos a todos

os presentes, particularmente ao Carlos Gonçalves, no exercício das suas novas

funções, conjuntamente com a sua equipa, desejando-lhes muito bom trabalho, aos

trabalhadores do município e à população, que também acompanha a todos.

Prosseguiu, referindo que se tem um problema de fundo na freguesia de Alverca, e

aliás, se fosse só um que os membros da CDU e as populações identificam,

seguramente sairiam todos desta reunião de câmara um pouco mais tranquilos.----

Gostariam de voltar a insistir na importância da câmara municipal olhar para o

grande tema do trânsito, das acessibilidades, dos transportes, de outra maneira,

de acordo até com as suas competências e meios próprios, mas, acima de tudo, de

não deixar de continuar a exigir e reivindicar aquilo que por direito pertence a esta

cidade, e dá alguns exemplos: ——--

Quanto à circulação rodoviária, a câmara municipal precisa de estudar muito

urgentemente os principais fluxos de trânsito, dinâmicas de trânsito rodoviário, por

forma a não haver conflitos permanentes com os peões. É preciso reconhecer que

no Bom Sucesso muitas das soluções, algumas até inovadoras, ao abrigo do

PROQUAL - Programa Integrado de Qualificação das Áreas Suburbanas da Área

Metropolitana de Lisboa, para o estacionamento, não avançaram, e questionam o

que fazer depois disso;

Chamam também à atenção que existem muitos passeios. É certo que sabem que

de acordo com as delegações hoje existentes as juntas de freguesia passaram a ter

uma responsabilidade acrescida, mas está-se a falar de passeios cuja degradação

exige a reposição integral, e é um problema desta freguesia e um problema do

concelho. A câmara municipal precisa de fazer urgentemente um levantamento

criterioso da situação da estrutura pedonal e de circulação pedonal, em articulação

com as juntas;

Sobre os problemas na EN1O, são imensos, não só no atravessamento, mas

problemas consequentes da sinalização. Não são técnicos, mas acham que a

lnfraestruturas de Portugal tem que resolver um problema que é da sua

competência resolver. Há estrangulamentos, há dificuldades, a EN1O.6, que faz a
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ligação à Calhandriz, e ao concelho vizinho de Arruda, tem os problemas que todos

conhecem, e ainda há poucos dias voltaram a receber comunicações eletrônicas,

que lhes dão conta de sistemáticos acidentes, de incidentes, de insegurança.

Todos conhecem a estrada, que é caracterizada por falta de perfil, muito estreita, e

urge planear uma intervenção de fundo para esta mesma obra;

Quanto à abolição de portagens, o Sr. Presidente da junta já se referiu a esta

matéria, sendo importante não abdicar da defesa de um direito para o

desenvolvimento do concelho, que é a abolição de portagens. Portanto, fazem um

diagnóstico que seguramente é reconhecido por todos, mas gostariam também de

colocar algumas perguntas: O que é que tem sido feito pela abolição de portagens?

O que é que esta câmara municipal, depois de sistematicamente alertada e

seguramente também reconhecer que há problemas, tem feita junto da

lnfraestruturas de Portugal? Que diligências entretanto fez, até ao abrigo dos

planos de desenvolvimento do Orçamento do Estado, para a construção de novos

nós de acesso à Ai? Que estudos e soluções tem para a regulação do trânsito?

Fazendo um parêntese reto, recorda, por exemplo, que a câmara municipal gastou

bastantes milhares de euros na elaboração de planos de mobilidade para as 3

principais cidades, onde se inclui Alverca. O que é feito desses planos?

Fundamentalmente, questionam os membros da CDU porque é que a sua

concretização não aconteceu;

Outro aspeto que os preocupa é a dinamização do comércio local. Em Alverca

houve luzes de Natal, há luzes de Natal pagas pela câmara municipal, e já fizeram

a sua apreciação crítica, negativa, sobre esta matéria, não contra a existência das

luzes em Alverca e nas 3 cidades, antes pela insistência de uma política de

equidade, de tratamento igualitário pára as demais ii freguesias, ou seja, as luzes

de Natal deveriam ser estendidas a,outras tantas freguesias. Contudo, a pergunta,

em Alverca, que se impõe é, para &ém dessa importante medida, o que é que

pensa mais fazer a câmara municipal, com o aproximar das festas de Ano Novo e

de Natal, para retomar aquele ambíente económico que tanta falta faz também

nesta freguesia? ;

Falando dos mercados, quer o do Choupal, quer o antigo, que é assim que é

conhecido, questionam o que é que está previsto, do ponto de vista da atração de
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novos clientes e valorização das suas próprias instalações;

Por fim, um assunto que obrigatoriamente continua a preocupar a população que

reside no aglomerado é o da Malvarosa. Os membros da CDU precisam de

perceber rigorosamente o que se passa. Perceber rigorosamente o que se passa é

perguntar qual é o ponto exato do acionamento das garantias bancárias. Só

querem saber isto, se já foram ou não acionadas, as obras aparecerão depois,

acionamento esse que permite à câmara municipal um encaixe de pelo menos 2

milhões de euros, que de acordo com a estimativa de obras é o suficiente para a

construção de todos os equipamentos que estão em falta. Portanto, a pergunta é

muito simples: Qual é o ponto exato do acionamento das garantias bancárias?

Ainda, sobre a Malvarosa, muito recentemente, e a expensas do erário da câmara

municipal, foi feita a recuperação da passagem pedonal superior, de ligação da

Chasa à Malvarosa, ou vice-versa, consoante o sentido do atravessamento. A obra

está dada como concluída? Se está, acham que não deve estar, porque, para além

dos remates, que não são pontuais, há falta de iluminação, da estrutura da

iluminação, a própria segurança, alguma manutenção do próprio piso, e, já agora,

muitas das estruturas metálicas sob a superestrutura estão danificadas, e era

importante perceber se essa matéria estava prevista no caderno de encargos.

Podem concluir que a obra está concluída? Depois, também para fazerem uma

comparação correta, solicitam o respetivo caderno de encargos, para uma análise

mais detalhada sobre esta matéria.

Por fim, percebem da boa vontade ou boa intenção, que era criar uma estrutura

pedonal de ligação da Malvarosa no lado da superfície comercial do jumbo, mas a

câmara municipal ignorou um aspeto muito importante, é que com a construção

daquela passagem desnivelada, tipo passeio/rampa, encaminharam-se os

munícipes para uma zona onde não há passeio, que é a EN1O, com toda a

insegurança que isso pode constituir. Assim, fica a preocupação, que seguramente

vai ser tida em conta pela câmara municipal.

Interveio mais tarde o Sr. Presidente, após a discussão do ponto 40 da ordem do

dia, referindo que o Sr. Vereador Nuno Libório falou de uma série de questões, que

já têm sido faladas há algum tempo. Falou de trânsito, acessibilidades, e aquilo que

lhe quer dizer, e vai repetir, é que há questões que se poderão efetivamente
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resolver, no quadro de estudos que se têm. —

Depois, há questões que são reivindicadas há muito tempo, como a variante de

Alverca, e o que diz aos membros da CDU é que não está a ver como é que se vai

fazer, não porque tecnicamente não seja possível, mas é financeiramente, a não

ser, e vai repetir mais uma vez, que seja através de fundos comunitários ou apoio

da administração central. Não está a ver como é que a câmara municipal vai fazer

obras de dezenas de milhões de euros, mas há, de qualquer modo, algumas

possibilidades que o executivo vai estudar neste mandato para resolver.

Há uma questão de fundo, que também foi colocada pelo Sr. Vereador Nuno

Libório, com a qual concorda, porque está-se a falar de uma variante que custa

dezenas de milhões de euros, quando o concelho já tem uma variante, que se

chama autoestrada. Estão pois de acordo com a abolição das portagens e que

passem para o limite norte do concelho.

Assim resolver-se-ia o problema, e quase que diria que grande parte do trânsito

que não deve estar na EN1O iria para a autoestrada, porque, se se reparar, o

trânsito pesado que vai para a autoestrada, vai para lá porque vai carregado e

precisa de chegar o mais depressa possível ao destino. No regresso, como já não

tem horários a cumprir, não tem mais nenhuma tarefa para desenvolver, ou

transportar mercadorias, vem pela EN1O para não pagar a portagem.

Portanto, há uma questão, a de que efetivamente se exige que o transporte

pesado, só se tiver que vir efetivamente para dentro de Vila Franca de Xira ou para

Alverca, coisas muito particulares, é que deverá transitar nestas vias, porque nos

últimos anos houve um afluxo de trânsito enorme que esta estrada já não

comporta. Assim, este transporte pesado pertence à autoestrada e não à EN1 e

EN1O.

Esta é uma questão com que o executivo vai continuar a insistir, e, ao fim e ao

cabo, parece-lhe que é unânime, por todas as forças políticas, reivindicar a

abolição das portagens, e assim grande parte dos problemas de acessibilidade, não

diria que se resolvessem completamente, mas minimizava com muita facilidade.----

Continuou, mencionando, quanto ao Bom Sucesso, que ainda na segunda-feira se

esteve com o Sr. Presidente da junta e o seu executivo a dar uma volta. O Bom

Sucesso foi construído noutro tempo, o que diz especificamente para o Sr.
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Vereador Nuno Libório, com quem tem vindo a falar sobre esta matéria há alguns

anos, e sobre a matéria é muito cuidadoso, porque sabe-se que os contextos são

diferentes. Há o contexto daquele tempo, o contexto de hoje, o contexto de um

tempo em que era necessário encontrar soluções para as pessoas terem habitação,

e o contexto de hoje, cuja legislação é diferente desse tempo, em que era, em

alguns casos, inexistente ou pouco exigente.

Isto é para dizer que o Bom Sucesso padece dum problema de planeamento, por

causa das questões de estacionamento, o que quer dizer que se têm de encontrar

outras soluções, onde for possível encontrar soluções de estacionar em espinha, se

houver espaço, para acomodar mais carros, e outra solução é encontrar locais para

criar bolsas de estacionamento. Foi isso que se conversou com o Sr. Presidente da

junta e o seu executivo, para ver que soluções se poderão encontrar, e

naturalmente que se está absolutamente aberto às sugestões que a junta de

freguesia possa fazer chegar.

No que respeita aos passeios, foi uma matéria também muito falada nesta visita, e

tem para si que se deve acabar com passeios de 50cm, pois não há possibilidade

de continuar a ter passeios onde as pessoas, principalmente as que têm mais

dificuldade de mobilidade, possam circular, passeios com esta largura, que é

exígua, em que as pessoas às vezes tropeçam e caem. — —

Aquilo que acha, em primeiro lugar, é que há que acabar, tirando as zonas nobres,

com os passeios em calçada, e encontrar outro tipo de material, verificando-se o

que se está a fazer em Lisboa, pois em alguns casos é só uma questão de olhar. Se

há analogias que podem servir, porque não fazê-lo?--—

Deste modo, é os técnicos irem a Lisboa, verificarem vários pontos da cidade e

replicar essas soluções em Vila Franca de Xira, porque a questão da calçada é uma

dificuldade grande em vários pontos. Basta uma pedrazinha saltar, que se não for

imediatamente reparada, salta mais outra, fica um buraco e dificulta, em termos

pedonais, pelo que há problemas a esse nível. Pensa pois que se se encontrar um

material antiderrapante, com mais conforto, é o caminho a seguir.

Em segundo lugar, também, nesta questão do passeio, com outro tipo de materiais

evita-se a necessidade de manutenção e de andar com aquela luta de saber como

é que se vão retirar as ervas dos passeios, pois faz-se com monda química, mas
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agora já não pode ser. Há uma conversa muito alargada a nível europeu, que agora

foi adiada por mais 3 ou 5 anos, que é a possibilidade de continuar a fazer monda

química como se faz, com os produtos que se utilizam. já se verificou no mercado

se há alternativas, não há boas alternativas, o que há em alternativa é encontrar

outros materiais para evitar isso.

Os passeios que têm pouca largura, como há pouco referiu, é pô-los ao nível do

pavimento, com cores diferentes, com a necessidade de que nesses arruamentos o

trânsito circule em muito baixa velocidade, criando condições para o efeito com

lombas ou outros meios, para que, efetivamente, o trânsito se faça a muito baixa

velocjdade, e dá o exemplo, em Vila Franca de Xira, salvo erro, da travessa dos

Varinos, ao pé do mercado.

Esclareceu o Sr. Vereador Mário Calado que é a travessa do Mercado.

Continuou o Sr. Presidente, perguntando qual é a travessa dos Varinos, pois o

topónimo foi alterado.

Prosseguiu o Sr. Vereador Mário Calado, referindo que talvez o Sr. Presidente deva

estar a falar da travessa da Lourença.

Disse o Sr. Vice-Presidente que é aquela que vai para o hospital velho.

Continuou o Sr. Presidente, respondendo que não é essa.

Perguntou o Sr. Vice-Presidente se não é essa, que tem uns pilaretes. —

Respondeu o Sr. Presidente que não, e não interessa, o topónimo foi alterado, ou

passou para travessa dos Varinos ou coisa que o valha.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, perguntando se é a que fica por trás da

vidreira.

Respondeu o Sr. Vereador Mário Calado que é a travessa do Mercado. —

Prosseguiu o Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo que agora é a travessa dos

Varinos.

Continuou o Sr. Presidente, referindo que é travessa dos Varinos, o topónimo foi

substituído.

Disse o Sr. Vereador Mário Calado que sim, foi alterado.

Prosseguiu o Sr. Presidente, mencionando que era travessa do Mercado e passou

para travessa dos Varinos, mas é um pormenor, a questão é verificar o que a

câmara municipal lá fez, que foi pôr o passeio ao nível do piso, e a drenagem para
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o eixo da via, sendo um bom exemplo daquilo que se deve replicar em outros

pontos. Não vale a pena estar a insistir em reparar passeios que não são dignos

desse nome, e aliás no acesso para o Bom Sucesso também se viu isso, e é

arranjar para ali uma solução.

Quanto à sinalização da EN1O.6, para Arruda do Vinhos, ver-se-á, informando a

lnfraestruturas de Portugal para pôr essa mesma informação e sinalização.

Sobre os estudos de acessibilidade, pensa que se deve voltar a eles, porque há 3

estudos de acessibilidade, Vila Franca de Xira, Alverca do Ribatejo e Póvoa de

Santa Iria, que em alguns casos estão desatualizados, mas o único estudo de

acessibilidade que pensa ser digno desse nome é o de Alverca.

Está muito bem conseguido, estão muito bem identificadas algumas questões, e a

aplicação desse estudo ou desses estudos, pelo menos na cidade de Alverca, exige

uma pequena revolução, a alteração de sentidos de trânsito na avenida Capitão

Meleças, no sentido contrário. Contudo, para isso têm que estar associados outros

fatores, que são a construção de rotundas, e há várias que já foram aprovadas pela

Estradas de Portugal, na altura. Tem-se um problema no LidI, que devia ser

corrigido através de uma rotunda, há uma questão que é um ponto negro, a

estrada da Estação, que exige a construção de uma rotunda, há uma outra

necessidade, que é rotunda ao pé da Casa de São Pedro de Alverca, e as outras já
foram construídas.

Portanto, construindo, principalmente, a rotunda da estrada da Estação e a rotunda

ao pé da Casa de São Pedro, a câmara municipal consegue resolver uma série de

problemas, como por exemplo o atravessamento da EN1O, da Avenida Capitão

Meleças para o mercado, que é um problema, e é um cruzamento que pode ser

resolvido através disso.

Deste modo, essas questões estão identificadas, agora é avançar, tanto mais que o

executivo já fez reuniões com vários responsáveis e com o atual da lnfraestruturas

de Portugal, para que sejam resolvidas. É do conhecimento de há muitos anos a

esta parte, mas tem que se voltar ao tema, para resolver estas matérias.

Os estudos devem ser revisitados, por um lado, para verificar se estão atualizados

ou não, supõe que não estejam, principalmente o de Vila Franca de Xira e da Pávoa

de Santa Iria, sendo que, por exemplo, em Vila Franca de Xira o estudo diz,
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tecnicamente, que não se deve construir uma rotunda ao pé dos bombeiros, por

causa da rua António Lúcio Baptista, porque quem queira entrar na EN1O com uma

rotunda ali teria alguma dificuldade. Ainda não está convencido disso, espaço

existe, não é franco, mas existe, e se calhar valeria a pena experimentar. O estudo

diz que não, que aquilo que lá está, os semáforos, é que deve ser a solução.

Há aqui uma série de matérias, não é técnico, mas também tem olhos para ver,

como todos, e reflete sobre estas matérias.

No que respeita à iluminação de Natal e dinamização do comércio, o executivo fez

aquilo que parecia mais adequado, de acordo também com as condições

financeiras que a câmara municipal tem, porque pode-se querer tudo, não sabe é

se se consegue chegar a tudo. Quando se investe num determinado sítio tem que

se desinvestir noutro, não há volta a dar, e aliás ter-se-á, no dia 11, oportunidade

de conversar sobre estas matérias.

Pensa que, no afã de se querer resolver muita coisa, o que é um facto é que às

vezes não é possível, e isto é para dizer, e repetir o que já referiu, que se a câmara

municipal tiver condições, num futuro, de chegar a mais locais, muito bem, mas

também tem recebido algumas reclamações, dizendo que as ruas que foram

iluminadas estão muito bem, mas queria-se mais, queria-se ali, acolá, etc. É
sempre difícil encontrar o consenso sobre estas questões, mas, sem fazer

compromissos vãos, que depois não são cumpríveis, o que pode deixar é o que já
referiu noutras ocasiões, que é ver se num futuro conseguir-se-á chegar mais

longe.

Relativamente aos horários do comércio tradicional, há também a necessidade de

uma reflexão, se os horários que estão a ser praticados são os mais adequados, e

acha que não são. Quando as pessoas estão a chegar do trabalho é quando as lojas

estão a fechar, e se alguém quer ter sucesso comercial tem que se adaptar às

necessidades da população, porque a vida mudou, é outra, e os horários que são

praticados, em grande parte eram de uma vida que já não existe. A vida é

completamente diferente, e crê que sobre esta questão há uma reflexão a fazer.---

Quanto aos mercados, que é uma área que está adstrita à Sr Vereadora Helena

Pereira de jesus, tem-se vindo a refletir sobre o que fazer. Por um lado, é melhorar

as condições dos mercados, coisa que se tem feito em todos, em alguns mais,
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outros menos, dar mais conforto para quem vai aos mercados, mais conforto

sobretudo para quem vende, os vendedores, como por exemplo as portas

automáticas que se colocaram em quase todos, que melhoraram

consideravelmente o conforto para todas as pessoas que lá vão.

Agora, o mercado é um pouco aquilo que disse há pouco sobre os horários, a

câmara municipal já tentou sensibilizar uns vendedores, para que pudessem

praticar outros horários, à tarde, enfim, ainda sem grande sucesso.

Outra questão é verificar as boas práticas que já existem noutros locais para as

replicar aqui, o que quer dizer que o mercado pode funcionar enquanto mercado,

mas podem associar-se outras atividades, de caráter cultural, gastronómico, enfim,

uma série delas, que é uma matéria que a Sra Vereadora, com o próprio, estão a

analisar, como por exemplo no mercado deAlhandra.

O mercado de Alhandra tem uma série de lojas fechadas, atoladas de coisas que

não se sabe onde é que se devem pôr, e põem-se para as lojas, lojas que podem e

devem, no ponto de vista do executivo, ser reaproveitadas para incrementar o

empreendedorismo jovem. Com pequenas adaptações, pequenas melhorias, com

uma renda simbólica, poder-se-iam pôr todas a funcionar, o que quer dizer que é

atração de pessoas para o mercado. O mercado pode ter muitas atividades deste

género, pelo que são matérias de que se tem vindo a conversar, e que a Sr

Vereadora está a analisar, para depois ver como é que se vai evoluir.

O Sr. Vereador falou na Malvarosa, e o que diz é que o acionamento das garantias,

como já disse, não é simples, não é fácil, mas o procedimento está em

desenvolvimento, para tentar ultrapassar algumas dificuldades que a instituição

bancária está a colocar. É uma garantia bancária de cerca de 2 milhões de euros,

que é o suficiente para fazer algumas das infraestruturas que ainda faltam fazer.---

Lembra que o compromisso que a câmara municipal assumiu, para a construção do

lote, salvo erro, 47, foi já todo cumprido, na medida em que muito do que se fez foi

através da taxa adicional do licenciamento daquele lote. Contudo, fez-se muito

mais para além dos 60 000,00€, muitíssimo mais, e vai-se continuar a fazer. É um

trabalho que se quer fazer a contento de todos, a contento da generalidade e não

só de alguns, porque se entende que, de facto, é possível trabalhar, é possível

construir, é possível fazer muito mais quando as pessoas estão disponíveis, e de
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boa-fé, para o trabalho que é necessário fazer.

Assim sendo, é isso que se vai continuar a fazer. —

Relativamente à passagem superior da Malvarosa, o Sr. Vice-Presidente depois

falará, pois é uma obra que está a decorrer.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, no final da reunião, mencionando que o Sr.

Vereador tinha feito, particularmente há dias, esta pergunta, salvo erro em

Alhandra, na pausa para o café, junto ao balcão, e a informação que lhe deram não

estava completa, pois o trabalho não está concluído.

Falou com o Eng9 José Fernandes, e o trabalho não está concluído. Faltam

armaduras, a parte da iluminação, a pintura junto da estrutura metálica, portanto,

os trabalhos não estão concluídos. Foi isso que procurou confirmar, pois o
engenheiro é que é o responsável, é o chefe de divisão, e o trabalho não está

concluído.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ATERRODOMATODACRUZ

Tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Calado, referindo que gostaria só de colocar,

muito sucintamente, algumas questões, nomeadamente reiterar e dizer que os

membros da CDU estão de acordo e ficaram satisfeitos pela intervenção que o Sr.
Presidente da junta fez hoje, a quem cumprimenta particularmente, mas em
relação, por exemplo, ao aterro do Mato da Cruz, até pela importância que tem e

dimensão, e por ser muito atual, gostavam de perguntar, uma vez mais, quando é

que se esgota a vida útil daquele aterro.

Interveio mais tarde o Sr. Presidente, após a discussão do ponto 40 da ordem do
dia, dizendo que o Sr. Vice-Presidente falará. —

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, no final da reunião, dizendo que o próprio e
o Sr. Presidente estiveram com o Sr. Presidente da junta esta semana no aterro, a
ver a situação, e gostaria de recordar, se não lhe falha a memória, pois esteve a
fazer uma busca, uma resolução aprovada por unanimidade, em reunião de
câmara, em 2015, designada por Política de Utilização do Aterro Sanitário do Mato
da Cruz, tendo a deliberação à sua frente.

Foi num período conturbado da Valorsul, entre acionistas, SUMA, EGF, com a
entrada do capital, e perdoem-lhe o introito, mas é algo que provavelmente o Sr.
Presidente da junta desconhece, talvez não desconhecendo o Sr. Vereador Mário
Calado, mas foi algo a que a câmara municipal esteve atenta, já em 2015.

Essa deliberação, aprovada por unanimidade, foi entregue através do próprio ao
conselho de administração da Valorsul, do qual faz parte, por parte da câmara
municipal. Atualmente não tem tanta intervenção, dado que há uma comissão
executiva, porque entrou um novo acionista, onde estão representados os
municípios, da qual a câmara municipal não faz parte, e entende que não deve
fazer, porque ali há uma força do voto, de acordo com as ações que tem. Contudo,

quem comprou a Valorsul entendia que a comissão executiva devia ter 3
elementos, e por força dos municípios de Vila Franca de Xira e do Deste

conseguiram-se introduzir mais 2 com o peso de voto, e uma das situações que lá

foi colocada foi esta, em 2015, posteriormente, com esta deliberação.

O Sr. Vereador Mário Calado, e o Sr. Vereador Nuno Libório, que está ao seu lado, e
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que é uma pessoa muito atenta nisto, corrijam-no, com toda a sinceridade, naquilo
que vai dizer, apesar de ter a deliberação à sua frente, ou seja, por deliberação
unânime da câmara municipal, e pelo próprio, depois, no conselho de
administração, o aterro do Mato da Cruz, em 2022, tem que terminar, e é só ir ler a
deliberação aprovada, por unanimidade, que tem consigo. É textual, são as
condições que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira colocou à Valorsul, não
há qualquer hipótese, desde as cinzas e inertes ou a deposição eventual, com o
quejáexistiu.

Por ironia do destino, tem consigo uma coisa sobre o aterro sanitário do Mato da
Cruz, e depois da visita que fez, pois houve uma dúvida que lhe ficou e pediu um
processo, sendo que tudo o que está a dizer, através dos municípios, é facilmente
comprovado, é pedir as atas, está lá escrito aquilo que diz.
Desta forma, quanto à requalificação paisagística das células do Mato da Cruz, por
exigência de Vila Franca de Xira foi feito o projeto e feito o trabalho, está lá, as
árvores estão a crescer mas está lá feito, e há um facto que visualmente verificou
agora, nesta visita, que não lhe agradou nada, que já disse, em reunião urgente
com o Sr. Presidente, e ir-se-á agora fazer chegar à Valorsul o desagrado daquilo
queviram.

O que viram lá foram as pirâmides de cinzas, a que a Valorsul tem que dar
seguimento de outra forma. — —

Relativamente a 2015, aquilo que quis dizer foi que já foi tomada uma posição, que
é para quem entrou saber, e provavelmente ouvirá coisas no conselho de
administração que lhe será algo difícil de transpor agora, com a minúcia com que
ouve, mas naquele momento fez questão que aquela deliberação, e assim se tinha
decidido, ficasse apensa à ata, que era para não haver dúvidas mais tarde.
Está lá o próprio agora, amanhã poderá lá estar A, B ou C, e Vila Franca de Xira
tomou, em 2015, uma posição, no dia 25 de junho, clara como água, que foi
apensa à ata do conselho de administração seguinte. Portanto, não há dúvidas
perante quem lá está na Valorsul. Esgotando aquilo, e o Sr. Presidente já o tem
dito, os municípios, a Valorsul, o acionista, têm que procurar outro município, outro
local, e isto é em português básico e claro. Foi em 25 de junho de 2015, e é só para
reavivar a memória.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

JARDIM CENTRAL DO BOM SUCESSO - CAFÉ DE APOIO - POLIDESPORTIVO -

ALVERCA DO RIBATEJO

Tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Calado, referindo, de uma forma muito

telegráfica, como já disse, que os membros da CDU gostavam de saber, em relação

ao jardim central do Bom Sucesso, existindo ali um café de apoio ao jardim, que

parece estar fechado, e apresenta-se com sinais evidentes de vandalismo, se está

prevista a sua reparação e, já agora, de quem é a responsabilidade da sua

concessào.

Ainda, naquele espaço, verificam e lamentam que o parque desportivo se encontra

também num estado pouco abonatório, face à degradação que já apresenta, bem

como de algum equipamento de desporto para os seniores.

Interveio mais tarde o Sr. Presidente, após a interrupçâo, dizendo que o jardim é da

responsabilidade da câmara municipal.

Crê que houve uma pergunta, sobre o bar, um quiosque que lá está, que já se

reparou “n” vezes, e “n” vezes é vandalizado. Assim, não sabe, o Sr. Vereador foi,

durante muito tempo, presidente de junta, sabe bem, tem o mesmo sentimento

que o próprio, coloca-se um espaço à disposição da população, e de repente

alguns, poucos, destroem.

Pese embora as forças de segurança fazerem o que podem fazer sobre esta

matéria, falou, há uns tempos atrás, com o CASBA, e quem está mais perto se

calhar é capaz de ter mais condições de gerir, e provavelmente até poderia ser

uma situação interessante, concessionar aquilo ao CASBA, e o CASBA tirar dali

algum proveito, e a câmara municipal ficar um pouco mais confortável.

Esta é pois uma das ideias que se têm, e naturalmente que depois tem que vir a

reunião de câmara uma proposta nesse sentido, mas crê que, pelo menos, valerá a

pena experimentar, e fazer esta parceria.

Relativamente ao polidesportivo, já lá esteve, e as pessoas podiam-se divertir e

deixar tudo como encontraram, mas são redes partidas, enfim, aquilo tem que ser

arranjado, porque há muitos meninos também do CASBA, que lá vão, sendo que já
falou com o Sr. Vereador António Félix, para, no âmbito das suas competências,

melhorar aquilo que lá está, que precisa de ser resolvido.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RIBEIRA DA VERDELHA — MAUS CHEIROS - ALVERCA DO RIBATEJO
Tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Calado, referindo uma questão que é, de
algum modo, recorrente, que se prende com a ribeira da Verdelha, e em relação a
este assunto o que os membros da CDU perguntam é se já se conhece a
proveniência dos maus cheiros de água que aqui acontece.

Interveio mais tarde o Sr. Presidente, após a interrupção, dizendo que o Sr. Vice-
Presidente falará.

—

Interveio o Sr. Vice-Presidente, no final da reunião, dizendo que o próprio já o disse,
salvo erro na reunião de Alhandra, que anda aqui uma situação com a APA e com o
SEPNA, que é o órgão da GNR, e teve uma informação ontem, já tarde, que a
montante o SEPNA teria levantado um auto, e a câmara municipal pediu com
urgência esses documentos à GNR, se os pode fazer chegar, tendo o próprio a
informação por e-mail.

—

Acontece que a fiscalização municipal tem andado na linha de água, e pode dizer
que se está, neste momento, numa derivação no Casal das Areias, e pode-se ver
onde é que já se está, só que há uma questão, das canas, em que nesta altura é
um bocado difícil fazer a deteção. A linha de água obrigava a fazer uma
desmatação total do canavial, e aquilo aparece, só que aquela linha de água tem
um dono, que se chama APA.

Aquilo que se vê na rotunda da Verdelha, o trabalho feito ali, com aqueles gabiões,
foi feito pelos SMAS para regularizar aquela linha de água, mas era competência da
APA, que autorizou, mas disse: “Nós autorizamos, mas vocês fazem”, com o arranjo

urbanístico daquela rotunda.

Portanto, é uma situação que está em análise, com a APA, e logo que estes
documentos lhe cheguem ir-se-á atuar, dentro das competências da câmara
municipal, mas sabendo-se que é uma linha de água da APA e do SEPNA. Contudo,
se já conseguiu, esperar-se-á com tranquilidade.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ORÇAM ENTOS PARA PODA DE ÁRVORES

Tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Calado, referindo uma questão que não tem

nada a ver com as questões que abordou, mas chegou ao conhecimento dos

membros da CDU que, face a pedidos de orçamento para poda de árvores, estão a

aparecer valores na ordem dos 300,00€ por árvore.

Eventualmente esta questão poderá, daqui a uns meses, ser suscitada e discutida
em sede própria, pelo que, pela experiência que teve nesta matéria, a questão

suscita-lhe alguma preocupação, até pela pressão que é exercida pelos munícipes

e fregueses, no sentido de às vezes não perceberem qual é a dimensão que deve

ter a intervenção numa árvore, e querem cortar e podar árvores, a toda a hora e a

todo o momento, de qualquer maneira.

Se esta moda vai pegar, não sabe como é que as juntas, com aquilo que são hoje

os acordos interadministrativos ou acordos de execução nesta matéria, vão

resolver o problema, pois pode tornar-se um problema um bocado complicado, se

os presidentes de junta não tiverem em conta, nos seus contratos com empresas

particulares ou coisa que o valha, a atenção e o considerar desse trabalho nesses

acordos com empresas, e pensa que poucas juntas ou talvez nenhumas terâo

condições para fazerem um trabalho de poda de árvores de dimensão maior.

Portanto, suscita esta questão, apenas como uma curiosidade, porque teve este

conhecimento, e ficou um pouco preocupado com esta situação.

Interveio mais tarde o Sr. Presidente, após a interrupção, mencionando que não
sabe responder, vai procurar saber, pois não sabe.

Mais vale dizer o que é, não sabe, pelo que vai, junto dos serviços, perceber que
orçamentos são aqueles. Não sabe se é caro se é barato, depende da árvore, se for

uma árvore pequena, é caríssimo, se for uma árvore de grandes dimensões, que

tem que levar uma grua, não sabe. Não sabe do que é que se está a falar, mas vai

procurar saber.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PONTO DE SITUAÇÃO DOS AUDITÓRIOS DO SCALA E DO FÕRUM CHASA - ALVERCA
DORIBATEJO

Tomou a palavra a Sr Vereadora Cláudia Martins, cumprimentando, na pessoa do
Sr. Vice-Presidente, todos os presentes, referindo ter umas questões para colocar e
vai ser muito breve, sendo que, em primeiro lugar, gostaria de questionar qual o
ponto de situação dos auditórios do Scala e da Chasa, em Alverca do Ribatejo,
neste caso os custos previsíveis estão para além do contrato interadministrativo,
do previsto, e se os mesmos, depois de recuperados, poderão servir, por exemplo,
para o movimento associativo da freguesia, que necessita deste equipamentos
para a dinamização das suas atividades.

Interveio mais tarde o Sr. Presidente, após a interrupção, dizendo que já se investiu
no Fórum da Chasa imenso dinheiro, e julgava-se que o principal problema, de
infiltrações, era o lago que lá estava, tapou-se, impermeabilizou-se aquilo tudo,

mas afinal há outros problemas.

Supõe que são problemas de drenagem, e deve ser, que devem ser canalizadas,
não para dentro do Fórum, mas para outro lado qualquer, para a rede.
Isso exige, de facto, um trabalho de grande vulto, para evitar ou minimizar este
problema.

Crê que aquilo não terá sido impermeabilizado convenientemente, aquando da sua
construção, mas enfim, é património da câmara municipal, e está disponibilizado
ou descentralizado para a junta de freguesia. Não está a dizer com isto que seja a
junta a resolver, porque não tem meios financeiros para o efeito, e aliás até
gostaria de falar, numa outra ocasião, com o Sr. Presidente da junta, para perceber
quem é quem, quem lá está, o que é que faz, etc., contudo, essa reflexão não a
quer fazer agora.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

BAIRRO DOPERDAPÓVOA

Tomou a palavra a Sr Vereadora Cláudia Martins, referindo-se ao bairro do PER, na
Póvoa, dizendo que os membros da CDU têm a clara noção de que se começou a
fazer uma obra pelo telhado, e o que querem dizer com isto é que não se ouviu a
população que reside no bairro.

Está em curso uma obra de construção de um ringue que não tem as condições
necessárias para a prática desportiva como tinha o antigo, que entretanto foi
demolido, as obras aprovadas para o interior e exterior dos edifícios não foram
ainda objeto de avaliação ou discussão com os próprios moradores, o edifício onde
funcionou o gabinete de apoio social está emparedado e com certeza que fará
falta.

Depois, irá existir uma mudança para os contentores dos moradores, e estes ainda
não têm conhecimento, não foram envolvidos, mais uma vez, e estas decisões,
num país democrático, implicam um processo democrático, que é ouvir quem lá
vive, porque falar com as pessoas, depois das decisões tomadas, têm a ver com
minimização de estragos e não tem a ver, de todo, com uma verdadeira
participação.

Posto isto, gostariam de questionar o que é que se está a fazer para clarificar as
pessoas sobre o que vão ser as suas vidas no próximo ano.— —

Estiveram no local, e claramente que as pessoas se sentem estigmatizadas, e até
abandonadas pela câmara municipal.

Interveio mais tarde o Sr. Presidente, no final da reunião, mencionando que, se se
falar com 10 pessoas, 5 podem dizer uma coisa, outras 5 podem dizer outra, e
alguém, qua ainda vem a correr, dirá que não é bem assim, é de outra maneira.----
Assim, efetivamente as pessoas, ou a generalidade das pessoas, que estão mais
atentas, conhecem, pelo trabalho que a Divisão de Desenvolvimento Social tem
vindo a fazer junto das populações, tendo a divisão dado a conhecer o que se vai
fazeR

É uma obra difícil, estava projetada inicialmente numa fase, depois de uma
avaliação mais cuidada passou para duas fases, e passou para uma terceira fase,
ou seja, 2 prédios de cada vez, para não haver tanta dificuldade e também,
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verdade se diga, para se encontrar o conforto necessário para os monoblocos que
vãoseradquiridos.

Portanto, crê que se conseguirá fazer uma obra com a tranquilidade possível,
sendo uma obra com esta dimensão, e aquilo que pode dizer é que a informação
que tem é que houve informação prestada às pessoas.

Se é insuficiente, cá se está para falar novamente com as pessoas, pois muitas
vezes, ou não prestaram grande atenção à informação, ou a informação ainda tem
que ser mais precisa, mais objetiva. Agora, que se falou, falou, e as pessoas com
quem a CDU falou, se calhar, não estiveram nas alturas em que a informação foi
prestada.

Enfim, fica esta recomendação, ou pelo menos esta informação, de que não se
falou com as pessoas. Não é verdade, pode ser é que se tenha de falar mais.
Quanto ao centro de atendimento, também é objeto de requalificação no âmbito
desta obra, desta empreitada.

—
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INSTALAÇÕES DO SPORT CLUBE RECREATIVO DO CABO - VIALONGA

Tomou a palavra a Sr Vereadora Cláudia Martins, referindo-se às instalações do

Sport Clube Recreativo do Cabo, dizendo que os membros da CDU sabem que os

corpos sociais estão a dinamizar a sua sede social, e estão dispostos a manter e a

valorizar a sua atividade, o que é de reconhecer.

Entregaram, em maio, documentos, solicitados pela câmara municipal, a fim de se

proceder à legalização das instalações, e gostariam de saber, posto que já se está

em dezembro, qual é o ponto de situação para esta legalização.

Interveio mais tarde o Sr. Presidente, após a interrupção, dizendo, quanto às

maiores dificuldades, que eram muitas, na medida em que uma pequena parte do

equipamento foi construído em terreno privado, de maneira que a situação não

temsidofácfl.

Então encontrou-se uma solução no âmbito da urbanização, de que agora nã se

recorda o nome, onde foi construído o jardim de infância da Casa do Povo de

Vialonga. Conseguiu-se encontrar um acordo, entre a casa do povo e o

proprietário, o urbanizador, um documento em que este permite aquele espaço,

que está dentro de uma zona que foi cedida à câmara municipal, que

posteriormente cedeu à Casa do Povo de Vialonga. Essa declaração permitiu agora

ir legalizar, finalmente, o grupo desportivo, e está convencido que todas as

dificuldades inerentes vão ser resolvidas, porque se não fosse isso já estava

legalizado há muitos anos.

A Sr Vereadora Regina janeiro interveio, no final da reunião, pedindo desculpa,

mas gostaria de dar só duas notas muito curtas e finais.

Os membros da CDU reuniram com o clube do Cabo, de Vialonga, como o Sr.

Presidente deve imaginar, a seu pedido, naturalmente, e o que o clube referiu foi

que se tratou da legalização de um processo de doação do terreno, para o clube.--

O Sr. Presidente disse que tinha sido à câmara municipal, mas não, foi para o

clube, e o clube também referiu que o Sr. Presidente tinha dito que o processo

estaria despachado em maio.

Respondeu o Sr. Presidente que foi a informação que lhe deram.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA —

ATL - CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Tomou a palavra a Sr Vereadora Cláudia Martins, referindo-se às crianças com

necessidades educativas especiais, dizendo que os membros da CDU têm

conhecimento, através de um munícipe, que os ATL para férias, e agora está-se a

entrar no período de férias de Natal, não estão preparados para receber crianças

com necessidades educativas especiais.

A filha deste munícipe, que é uma criança com deficiência motora, não pôde

frequentar o ATL nas últimas férias, pois não encontrou nenhum espaço acessível. -

Assim, seria importante fazer uma avaliação dos espaços para que estejam

preparados para receberem todas as crianças, evitando-se, deste modo, exclusões,

aproveitando-se então, agora, que se tem uma Comissão Municipal para a

Deficiência, para promover este tipo de igualdade.

Interveio mais tarde o Sr. Presidente, após a interrupção, mencionando que a Sr?

Vereadora Manuela Ralha vai falar sobre esta questão, do ATL versus férias, para

crianças com deficiências, e explicará melhor esta matéria.

Tomou a palavra a Sr Vereadora Manuela Ralha, dizendo que, de facto, este é um

problema que persiste, a ausência de respostas para crianças com necessidades

educativas especiais durante o período de férias.

Não conhece este caso, conhece muitos casos do concelho, como a Sr Vereadora

deve calcular, mas deve dizer que se é de uma escola pública de 12 ciclo a questão

não se coloca, porque o ATL funciona nas férias, no 12 ciclo, nas escolas públicas, e

todas elas estão adaptadas. ——-- —

Agora, a questão que se coloca muitas vezes é que, ou a criança não está inscrita

no ATL na escola pública, e no privado não existem respostas. Esteve-se, da parte

da DDS - Divisão de Desenvolvimento Social, ainda no mandato anterior, sob a

égide da Sr Vereadora Fátima Antunes, a tentar responder a uma questão

relativamente a uma criança com dificuldade de mobilidade, ou com mobilidade

condicionada, que estava numa cadeira de rodas, e tinha uma deficiência

profunda, que também não via respostas para os pais, para o período antes da

abertura da escola, pois entravam, na altura, às 6h00, e precisavam de um lugar

onde a criança ficasse das 6h00 às 8h00.
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O que acontece é que as IPSS que prestam este tipo de serviço no concelho não

estão, de facto, na sua grande maioria, adaptadas, e não recebem crianças com

necessidades educativas especiais.

É um problema que a câmara municipal tem tentado, através do diálogo, porque é

a única arma que tem, resolver, e a Sr Vereadora que acredite que com a

Comissão Municipal para a Deficiência e com o facto da AISC - Associação de

Intervenção Social e Comunitária, estar presente, conseguir-se-á encetar um

diálogo mais profundo e mais profícuo, pois, de facto, é um problema gravíssimo e

não há resposta no concelho, fora do ensino público, para as crianças com

necessidades educativas especiais, que frequentam o ensino regular.

De facto, relativamente a essa situação, se fosse possível a Sr Vereadora fazê-la

chegar ao atendimento, pode ser que se consiga, de alguma forma, encaminhar,

junto das respostas que se têm já de algumas instituições.

A Sr Vereadora Regina Janeiro interveio, no final da reunião, mencionando que os

membros da CDU estão a falar de escolas públicas, e é por isso que estão

preocupados. O que são entidades privadas são entidades privadas, o que não

consegue imaginar é que uma escola pública tenha vaga para umas crianças e não

tenha para outras no ATL naquilo que é naturalmente, e ainda por cima está, e

bem, em cima da mesa, que é uma escola inclusiva.

Portanto, não se está a afalar de outras situações, estão a dizer se, nos ATL que a

câmara municipal protocola com outras entidades, qualquer criança os pode

frequentar.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

MOÇÃO SOBRE A CRIAÇÃO DA RESERVA NATURAL LOCAL DAS SALINAS DE

ALVERCA

Tomou a palavra o Sr. Vereador Carlos Patrão, cumprimentando todos os

presentes, referindo que gostava de se pronunciar sobre três assuntos, e começará

pelo primeiro, sobre uma moção que o Bloco de Esquerda fez aprovar em 3 de abril

de 2014, e que foi aprovada por unanimidade, sobre a criação da reserva natural

local das salinas de Alverca.

Está-se em Alverca, e entende que seria bom o executivo fazer um ponto de

situação sobre esta questão, tanto mais que a força política da qual faz parte, na

assembleia municipal aprovou também esta moção.

Portanto, dentro desse ponto de situação, gostaria de saber que passos é que

foram dados, e qual a conclusão então da criação da reserva natural local das

salinas de Alverca, tendo em conta que lhe parece ser uma área importante, em

termos de reserva natural do concelho, e até um bocado pelo pioneirismo de se ter

uma reserva natural local.

Interveio mais tarde o Sr. Presidente, após a interrupção, mencionando que o Sr.

Vereador Carlos Patrão refere-se a uma proposta que o Bloco de Esquerda

apresentou numa assembleia municipal de 3 de abril de 2014, e recorda-se dessa

proposta. Não podendo votar, manifestou a sua opinião, que era uma proposta a

ter em consideração, e a desenvolver.

Recorda-se, e agora está a citar de memória, porque já foi há tanto tempo, mas já
pediu aos serviços para lhe mostrarem a ata, pois está lá tudo, e ainda não viu,

mas entretanto enviaram-lhe um e-mail neste sentido.

já pediu a ata, para se relembrar dos termos exatos dessa discussão na assembleia

municipal, mas recorda-se que o terreno é privado, como se sabe, está agora na

posse do BES, que é o Novo Banco, e fez uma proposta, tentando conciliar as

posições.

Com o PDM de 1993 era possível construir lá armazéns, com a alteração do PDM,

deixou de ser possível construir. No entanto, havia direitos adquiridos, da

aprovação através do PDM de 1993, que permitia a construção naquela zona. Esta

matéria veio a reunião de câmara, foi chumbada, e neste momento o processo está
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em tribunal, e não sabe o que é que vai dar, logo se verá.

No entanto, propâs, e foi aceite, que se encontrasse ali um parque urbano, que até
tinha um nome diferente, preservação, ou qualquer coisa, um nome interessante,
que, por um lado, iria preservar as salinas, ou parte delas, e permitia a ligação do
parque linear ribeirinho a Alverca, através das salinas. Através de um projeto que
ia ser feito conciliaria a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, e permitiria
ao proprietário não construir com a dimensão que pretendia, pois de facto era
excessiva, mas diminuir consideravelmente a construção, evoluindo para a
construção de alguns armazéns, com a exigência de que seria esse promotor a
fazer o parque urbano. Chama-lhe parque urbano, mas a proposta tinha outro
nome, que agora não se recorda qual era.

Foi feito esse estudo, foi apresentado, mas mesmo assim esta solução não evoluiu,
porque não houve acordo entre as forças polfticas. —

Aquilo que quer dizer ao Sr. Vereador é que, das duas, uma, ou se adquire o
terreno e se faz aquilo através do orçamento municipal, não sabe quando, um dia,
ou se pode avaliar se é possível ou não encontrar uma solução de compromisso
entre as partes. É aquilo que pode dizer para já, e vai responder ao e-mail que o Sr.
Vereador lhe fez, de uma forma mais circunstanciada.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

DEGRADAÇÃO DOS ELEVADORES DA ESTAÇÃO DE VILA FRANCA DE XIRA

Tomou a palavra o Sr. Vereador Carlos Patrão, referindo-se ao estado de

degradação dos elevadores da estação de caminhos de ferro de Vila Franca de

Xira.

julga que não há vez nenhuma em que precise de ir à estação, para passar para o

jardim ou para apanhar o comboio, em que não haja um elevador avariado, para já
não falar do estado de grande sujidade e conspurcação em que normalmente se

encontram.

O Bloco de Esquerda não pode aceitar ser tratado assim por uma empresa, que até

é pública, e acha que o concelho e a autarquia tem que começar a exigir que, de

facto, isto funcione.

No dia 4, por acaso, passou lá, e do lado do jardim o elevador estava, mais uma

vez, avariado, portanto, há claramente um problema técnico, que é o de aquele

elevador não funcionar, e tem que ser substituído por outro elevador. São dois

elevadores, há sempre problemas constantemente com eles, e julga que se tem de

arranjar elevadores que sejam mais fiáveis e que não tenham estes problemas de

manutenção, ou, eventualmente, arranjar meios alternativos de atravessamento da

linha do comboio para o outro lado, não sabe, talvez uma escada rolante, qualquer

coisa desse género.

Agora, desta maneira, é que isto não pode continuar.

Interveio mais tarde o Sr. Presidente, após a interrupção, referindo que este

assunto é recorrente e é também recorrente aquilo que se tem feito, de se falar à

entidade responsável sobre aquilo que deve fazer.

Mais uma vez assim é, e lá se vai falar outra vez da questão do vandalismo, que

nem percebe como é que se faz uma coisa daquelas e para quê, para mostrar o

quê. É para mostrar nada, é estupidez, nada mais.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

CIMPOR - PROBLEMAS DE POLUIÇÃO - ALHANDRA

Tomou a palavra o Sr. Vereador Carlos Patrão, referindo-se aos problemas de

poluição envolvendo a empresa Cimpor, de Alhandra, e sobre isso gostaria de fazer

um preâmbulo.

O Bloco de Esquerda tem andado a acompanhar esta matéria e a estudar o

assunto, e deparou-se com algumas informações que acha importante partilhar

com o executivo, que talvez tenha conhecimento das mesmas, e possa também

elucidar e lutar para resolver estes problemas, que assolam o concelho e em

particular a freguesia de Alhandra.

O Bloco descobriu que as licenças, quer de produção, quer ambiental, a licença que

permite a coincineração, terminaram, expiraram, no dia 22 de outubro e no dia 23

de outubro, respetivamente. Aparentemente, olhando para isto, não há portanto

patentes, na APA — Agência Portuguesa do Ambiente, ou no Ministério do Ambiente,

ou em qualquer sítio público, uma licença que esteja em vigor.

O Bloco já tentou pedir informações, quer à APA, quer ao Ministério do Ambiente, e

não teve resposta em tempo útil, mas aparentemente há umas licenças que estão

caducadas, e é isto que está patente, público, no sítio da APA.

Continuando a estudar o assunto, deparou-se também com um despacho da APA,

de 25 de julho de 2014, despacho esse que dispensa, a pedido da Cimpor, de fazer

a monitorização contínua às emissões de ácido fluorídrico. Portanto, a empresa

passa a obedecer, e cita o despacho, a um regime de autocontrolo.

O Bloco já sabe o que é que o autocontrolo deu no concelho, pelo que é bom que

se comece a levar este assunto a sério, o assunto da poluição e das emissões

poluentes, porque o autocontrolo aqui, no concelho, já custou a vida a 13 pessoas,

e a infeção com Legionella a umas 300 e não sabe quantas pessoas. Não queria

assistir a um novo descalabro do mesmo tipo, agora com outros venenos, em

relação à Cimpor, que acha que tem tratado este assunto de forma leviana, e

gostava de deixar uma mensagem, que não vai largar este assunto, vai aprofundar

muito mais o conhecimento sobre isto e vai até às últimas consequências.

Sabe que a Cimpor é gerida em Portugal, o administrador é Daniel Proença de

Carvalho, um conhecido plutocrata e defensor de outros plutocratas e oligarquias
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instaladas no país, não há só oligarquias na Rússia e em Angola, em Portugal

também há, e o facto de terem muito poder e muito dinheiro não vai demover o

Bloco de ir até às últimas consequências nesta matéria. Irá denunciar e acionar

todos os mecanismos que estiverem ao seu alcance para acabar com isto, pois a

empresa anda aí a dizer publicamente que faz monitorização contínua, mas afinal

não é verdade, há um despacho.

Bem sabe que é do tempo do governo anterior, e também, já agora, queria dar um

recado a certos agentes locais, esses plutocratas, que o Bloco de Esquerda não

está no Governo, mas nesta matéria não vai transigir com qualquer perda de

qualidade, de direitos ou de levar a sério este problema. Assim, deixa a nota que

às vezes andam aí, esses agentes, de peito feito, a falarem que o Bloco deve exigir

isto e aquilo, e vai de facto exigir, e vai ser muito exigente nesta matéria.

Sobre o mesmo despacho da APA também vai citar uma das coisas inquietantes

que encontrou no despacho, que é relativa aos metais pesados, em que é

autorizada a alteração do regime de monitorização no forno 6 da fábrica, por uma

medição de 2 em 2 anos. Assim, é mais um relaxamento da lei. Não foi só em

relação ao ácido fluorídrico, também foi em relação aos metais pesados. Dantes

era 2 vezes por ano, agora passou a ser de 2 em 2 anos.

Agora, a parte mais inquietante, relativamente ao forno 7, tendo-se verificado a

existência de um resultado de concentração de mercúrio obtido em março de

2011, que corresponde a 91% do valor que está legalmente consagrado que não se

pode ultrapassar, considera-se não estarem reunidas as condições para dar

deferimento ao pedido do operador para o forno em questão.

Portanto, tem-se uma empresa que sabe que tem problemas, e pede para ser

dispensada de monitorizar os problemas. Aqui a APA não teve a ousadia de dar o

que a empresa pede, mas já se percebeu que a empresa pede tudo, não tem

qualquer descaramento ou qualquer pingo de contenção em pedir todos os

abrandamentos em relação ao controlo das emissões poluentes, e está-se a falar

de metais pesados, que é uma coisa que todos sabem que não é propriamente

benéfica para a saúde.

Outra questão que é muito importante sobre isto é que anda aí um discurso,

também corroborado por muita da imprensa que está ao serviço dos mesmos

aod 20 2/3



FI. Livro

_____________

RAta O45
Reunião de 2017/12/06

Município

Proc2

_____________________

de k
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

plutocratas, que a Cimpor, agora, pode envenenar toda a gente, porque está muito

mal economicamente, não vende cimento, coitada, está muito mal, e como está

muito mal já pode envenenar as pessoas em Vila Franca de Xira, no concelho e em
Alhandra.

Queria só alertar que as pessoas que estão à frente da Cimpor sabem muito bem,

conhecem muito bem, todos os malabarismos que se fazem, do ponto de vista

financeiro e económico, para levarem sempre as coisas para o ponto que lhes

interessa, bem como queria só informar, para aqueles que não estiverem

informados, que existe, ao nível da União Europeia, uma coisa que se chama o

mercado das emissões de C02, no qual a Cimpor é uma das 4 empresas com

impacto no concelho, que estão envolvidas neste negócio, e é um negócio de

milhões e milhões de euros.

No concelho há empresas que estão envolvidas neste negócio, são a ADP, que é

tristemente célebre no concelho, por causa do caso da Legionella, é a Iberol, é a

central térmica do Carregado que, não estando o concelho, tem impactos

importantes no mesmo, e é a Cimpor. A Cimpor, entre 2008 e 2014, lucrou, e as

palavras não são suas, está a citar o Jornal de Negócios, numa edição de março de

2016, 129 milhões de euros. —

Não sabe o que é que faz ao dinheiro, para já pensa que devia pagar os impostos

em Portugal, e não ter as sedes não sabe onde, e essas coisas todas, mas não lhe

venham dizer que está na falência e que agora pode envenenar toda a gente,

como quer, que isso é uma treta. Deve-se começar a pôr esta gente na ordem, tem

que ser posta na ordem, porque senão pode-se vir a ter outra desgraça como já se

teve com o caso da Legionella, mas agora com outros contaminantes.

Interveio mais tarde o Sr. Presidente, após a interrupção, mencionando que a única

coisa que conseguiu avaliar, depois de algum trabalho que se fez junto da APA, é

que estará, e não vai dizer taxativamente, neste momento, o processo na

prorrogação da licença. —

É o que sabe, mas também aquilo que está a dizer não consegue garantir

completamente. A única coisa que sabe é que se fizeram iniciativas, desde que o

Sr. Vereador Rui Perdigão chamou à atenção sobre esta matéria, fizeram-se estas

investigações também, e está-se a seguir o processo, com a atenção devida.

aod 20 3/3



A. Livro

______________

016
Reunião de 2017/12/06

Município / Proc2

____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal 1

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RESPOSTAS AO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, referindo que, considerando que são 10h20,

e está-se a 10 minutos de terminar o período antes da ordem do dia, toma a

liberdade, face às questões levantadas, e depois de ver os pontos para uso da

palavra, de, se todos estiverem de acordo, passar as respostas para o final da

reunião, pois pensa que já estará o Sr. Presidente, que depois dará os

esclarecimentos que entender por necessários.

Assim, estando todos de acordo irá iniciar a ordem do dia, informando ainda que o

ponto io é para retirar da ordem do dia, e que pediram para usar da palavra, nos

pontos 2, 13, 30, 35, 37 e 40, a CDU, e nos pontos 14, 23, 36 e 38 o Bloco de

Esquerda, sendo que, face ao exposto, todos os restantes pontos encontram-se

aprovados por unanimidade.
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Assunto: ATA N 21/2017, DA REUNIÃO DE CÂMARA ORDINÁRIA E PÚBLICA DE

2017/11/08

Presente para aprovação a ata n2 21/2017, da reunião de câmara ordinária e

pública de 2017/11/08, com dispensa da sua leitura, por ter sido previamente

distribuída a todos os membros.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n2 21/2017, da reunião de câmara
ordinária e pública de 2017/11/08, não tendo participado na votação o Sr.
Presidente e o Sr, Vereador Carlos Patrão, por não terem estado presentes.
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1. Assunto: 7 ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

E PLANO DE ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL

PARA2017

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 59/17, de

28/11, do DGAFJ/DPFCI, para aprovação da 7 alteração ao orçamento, plano

plurianual de investimentos e plano de atividades e funcionamento municipal da

câmara municipal para 2017.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 59/17. de 28/11, do

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

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

para aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que tem algumas questões, que os

membros da CDU pensam, fundamentalmente, que são por falta dalguma

informação nos documentos anexos, relativos à 7 alteração ao orçamento e

respetivos plano plurianual e plano de atividades, o PAF.

Assim, têm-se encargos com cobrança de receitas na ordem dos 45 000,00€, e

gostariam de tentar perceber um pouco melhor qual é a origem ou fundamento

desta situação. Quanto aos encargos com saúde, seguramente a questão tem a ver

- com a comparticipação direta sobre situações de saúde que envolvem os

trabalhadores da câmara municipal, é o que depreendem.

O Sr. Vereador António Félix interveio, cumprimentando, nesta sua primeira

intervenção, todos os presentes, dizendo que esta questão da cobrança de receita

tem a ver, basicamente, com os impostos que a câmara municipal recebe, em que

a Autoridade Tributária cobra à autarquia uma percentagem pela sua cobrança.
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Houve um aumento superior ao esperado do IMT, e a verba que lá se tinha não

chegava para fazer face, sendo este reforço exatamente para fazer face a este

último mês de impostos.

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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___________________

Vila Frar de Xira
V 2 X7. Deliberação n 700

Câmara Municipal ‘1’

Assunto: ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO XIRA CLUBE RELATIVO À FESTA DE
NATAL2O17

Presente a proposta do Sr. Presidente, datada de 2017/11/29, documento que se
anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para aprovação da
atribuição de apoio financeiro, na modalidade de subsídio e no valor de
10 500,00€, ao Xira Clube — Associação Desportiva e Cultural dos Trabalhadores da
Câmara Municipal e SMAS de Vila Franca de Xira, tendo em vista apoiar a
realização da festa de Natal dos filhos dos trabalhadores do município, abrangendo
a aquisição de brinquedos e a realização de espetáculo de circo.
Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente. -

03 natal
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Reunião de 2017112/06
Municípb Proc2

___________________

de 1Vila Franca de Xira Deliberação n0____________
Câmara Municipal

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

2. Resumo: Presente o processo instruído com Informação n2 6079/17, de 27/11, do
DGAFJ/DRH, para conhecimento dos despachos do Sr. Presidente na área de
pessoal, no período compreendido entre 2017/11/14 e 2017/11/24.

3. Informações/pareceres: Anexa-se Informação n 6079/17, de 27/11, do DGAFJ/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 35Q, do anexo 1. da Lei
n° 75/2013, de 12 de setembro.

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

04 despachos
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Município \ Proc2

____________________

Vila Franca de Xira 1 Deliberação n

Câmara Municipal —1’

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:

Declaração de Retificação n2 39/2017, de 21 de novembro, 1 série, que retifica o
Decreto-Lei n 126-A/2017, de 6 de outubro, do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, que cria a prestação social para a inclusão,
alarga o complemento solidário para idosos aos titulares da pensão de invalidez e
promove os ajustamentos necessários noutras prestações sociais, publicado no
Diário da República, 1 série, n 193, 1 suplemento, de 6 de outubro de 2017;
Despacho n 10196/2017, de 23 de novembro, II série, referente ao apoio
financeiro aos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública para
aquisição de material didático, no ano letivo 2017/2018.

2. Dos editais publicados entre 2017/11/15 e 2017/11/27, que constam da lista
anexa, a qual se dá por inteiramente reproduzida nesta parte da ata.
Tomado conhecimento.

05 sínt edit
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Município

ProcQ

____________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

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 2017/11/15 e 2017/11/27,
documento que se anexa e 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 35Q, do anexo 1, da Lei
n2 75/2013, de 12 de setembro.

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

06 pagamentos
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de

Vila Franca de Xira

Câmara Municipal

Fi. Livro

____________

RAta - - 054
Reunião de í017112/06

Proc2
Deliberação n

___________

1. Assunto: BALANCETES

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

Câmara Municipal:

Dotações Orçamentais

Dotações não Orçamentais

ServIços Municipalizados de Água e Saneamento:

Dotaçôes Orçamentais- — - -—

Dotações não Orçamentais

3. Informaçõeslpareceres:

4.

5.

6.

Dotação orçamental: Piano Orçam.

Disposições legais aplicáveis:

Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

19 724 238,98€

2 758 367,75€

3891040,74€

1 329 605,85€

07 balancetes
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Município

Proc2

_____________________

Vila Frar de Xira Deliberação n 701
Câmara Municipal

1. Assunto: ABERTURA DE CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO NA CATEGORIA DE
ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA, GRAU 1, NÍVEL 2 (CARREIRA NÃO REVISTA)

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 6037/17, de 24/11, do

DGAFJ/DRH, para aprovação da abertura de um concurso externo de ingresso para

a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,

para o preenchimento de um posto de trabalho previsto no mapa de pessoal do

corrente ano, para especialista de informática, grau 1, nível 2, (carreira não

revista), com possibilidade de admissão de candidatos sem vínculo de emprego

público previamente constituído.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 6037/17, de 24/11, do DGAFj/DRH,

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.

08 inform
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Município Proc2____________________de &Vila Franca de Xira 1 Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

1. Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INFORMAÇÃO AO GABINETE DOS
VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA - REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA
AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 6055/17, de
24/11, do DGAFj/DRH, para aprovação da remessa à assembleia municipal para
autorização do compromisso plurianual referente a um procedimento por ajuste
direto do regime geral, para aquisição de serviços, em regime de prestação de
serviços por avença, para apoio e informação ao gabinete dos vereadores do
Partido Socialista.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 6055/17, de 24/11, do
DGAFj/DRH, 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.

09 gab ps
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Município Proc2______________________
Vila Frant de Xira Deliberação n2 702
Câmara Municipal 1

1. Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INFORMAÇÃO AO GABINETE DA
VEREADORA DA COLIGAÇÃO MAIS - REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA
AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL —

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna 6157/17, de
29/11, do DGAFJ/DRH, para aprovação da remessa à assembleia municipal para
autorização do compromisso plurianual referente a um procedimento por ajuste
direto do regime geral, para aquisição de serviços, em regime de prestação de
serviços por avença, para apoio e informação ao gabinete da vereadora da
Coligação Mais.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna 6157/17, de 29/11, do
DGAFj/DRH, 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.

11 gab colig mais
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Reunião de 2017/12/06

Município 1D1._. Proc2_____________________
Vila Fran de Xira 2 Deliberação n 704
Câmara Municipal

1. Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E INFORMAÇÃO AO GABINETE DO
VEREADOR DO BLOCO DE ESQUERDA - REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA
AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 6056/17, de

24/11, do DGAFj/DRH, para aprovação da remessa à assembleia municipal para
autorização do compromisso plurianual referente a um procedimento por ajuste
direto do regime geral, para aquisição de serviços, em regime de prestação de

serviços por avença, para apoio e informação ao gabinete do vereador do Bloco de
Esquerda.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 6056/17, de 24/11, do
DGAFJ/DRH, 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.

12 qab be
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Município / jf’ Proc2_____________________
de

Vila Franca de xira Deliberaçao n’_____________

Câmara Municipal

1. Assunto: REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DIVERSOS

COMPROMISSOS PLURIANUAIS, NO ÂMBITO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE

BENS E SERVIÇOS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 756/17, de

21/11, do DGAFj/DFPCO/SCCP, para aprovação da remessa à assembleia

municipal, para autorização da assunção de diversos compromissos plurianuais,

atinentes a contratos celebrados e a procedimentos cuja tramitação processual

está a decorrer no âmbito do Código dos Contratos Públicos, para os quais os

encargos financeiros ocorrem em mais do que um ano económico.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 756/17, de 21/11, do

DGAFJ/DFPCO/SCCP, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta

partedaata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis: — —

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

para remessa à assembleia municipal com vista à autorização do compromisso

plurianual.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, pedindo desculpa, mas dizendo que

gostaria só de cumprimentar o Sr. Presidente da junta formalmente, porque tinham
falado lá fora mas nos cumprimentos iniciais não teve essa oportunidade, e não se

sentiu bem.

Prosseguiu, referindo que os membros da CDU começam a intervenção sobre este

ponto solicitando que a informação venha desagregada, ou seja, há várias

temáticas em discussão, e não lhes parece que seja uma boa metodologia, e

também não acreditam que se traga agregada com a intenção de eventualmente

se poder condicionar o sentido de voto. Portanto, a primeira coisa que pedem é

que, sempre que estas informações venham, venham desagregadas, para que

13 comp pluria 1/9
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Reunião de 2017/12/06

Município Proc2______________________de
Vila Franca de Xira Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

possam deliberar sobre elas individualmente.

Depois, uma segunda questão que também gostava de colocar nesta intervenção

inicial, e sobre este ponto não será a única que intervirá por parte dos eleitos da
CDU, é que parece que encontrou aqui uma das respostas que na campanha
eleitoral tiveram alguma dimensão, diria que tiveram uma grande dimensão, e que

agora vem novamente.

Portanto, o que se está a dizer é que os “outdoors” que, pela Comissão Nacional de
Eleições, a câmara municipal se viu obrigada a retirar, custaram 69 000,00€, mais

IVA, que foi uma decisão unilateral por parte do Sr. Presidente, e que agora lhes

pedem que o restante seja pago no próximo ano.

Aproveita, naturalmente, o facto de este ponto vir a deliberação, para perguntar: O
facto de terem sido retirados os “outdoors” e terem que voltar a ser colocados,
teve, ou não teve, mais encargos para o município de Vila Franca de Xira?

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, mencionando, ainda dentro destes
compromissos, que gostariam de solicitar alguns esclarecimentos relativamente a

um deles, que tem a ver com a monitorização e recuperação de receita fiscal, de

IMI, de IMT e de Derrama, e não é a primeira vez que o município delibera sobre

uma contratação de serviços desta natureza. —

Está-se a falar de 75 000,00€, mais IVA, e a pergunta é muito simples, quanto é
que foi recuperado, para perceberem se desta contratação de serviços resulta, ou

não, uma vantagem financeira para o município, e recorda que da primeira vez que

foram confrontados com esta questão solicitaram exatamente a mesma pergunta,

até à data sem resposta.

O Sr. Vereador Mário Calado interveio, para dizer, quanto ao ponto 1 da informação

dos serviços, “procedimento aprovação 55/17”, que algum do fundamento que
preside a este pedido de autorização prévia de compromisso prende-se,

naturalmente, com a complexidade da intervenção, que os membros da CDU

perceberam, até pelo envolvimento óbvio e necessário de outras entidades. No

entanto, gostariam muito, sinteticamente, de pôr a seguinte questão, em relação à

área: Objetivamente, qual é exatamente a área de abrangência da intervenção?

Concretamente, o estudo integra a utilizaçâo da faixa ribeirinha, situada próxima

da pista aeronáutica, assim como a reabilitação do único moinho de maré, no
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Adarse?

Concluiu, dizendo que era apenas esta a questão.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, questionando o Sr. Vereador Mário Calado, se bem
depreendeu, se a sua questão resume-se à área de interferência e se é só isso, só
para tomar nota.

O Sr. Vereador Mário Calado respondeu, dizendo que sim, e se o estudo integra a
utilização da área ribeirinha.

A Sr Vereadora Cláudia Martins tomou a palavra, mencionando, relativamente
ainda a este ponto, que gostaria de colocar uma questão relativa à aquisição de
quiosque para o bairro do PER, da Póvoa de Santa Iria, no valor de 30 000,00€,
mais IVA, se este procedimento corresponde a que tipo de solicitação, ou que tipo
de necessidade, e lá vai questionar mais uma vez se a população foi envolvida
neste tipo de necessidade. Para os membros da CDU faz todo o sentido este tipo

de questão, uma vez que é a população que lá vive, é a população que vai utilizar
este espaço.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, dando a palavra ao Sr. Vereador António Félix para
os esclarecimentos tidos por convenientes.

Interveio o Sr. Vereador António Félix, dizendo, relativamente à primeira questão,
da Sr Vereadora Regina Janeiro, que não tem várias temáticas, tem apenas uma
única temática, a aprovação do compromisso plurianual. A única coisa que se está
a aprovar é a possibilidade, dado que o desenvolvimento destas situações não foi
possível durante o ano de 2017, de se poderem fazer estes pagamentos no ano de
2018. Poder-se-ão trazer desagregados, se assim se entender, mas a temática é
única, é uma única temática, aprovação do compromisso plurianual, é o que está.--

Quanto à questão dos impostos, o que diz ao Sr. Vereador Nuno Libório é que já
explicou mais do que uma vez que este é daqueles contratos que gostaria de ter

muitos na câmara municipal, em que só se paga se tiver benefício. Desde que não
tenha beneficio, não se paga.

Depois, houve algum atraso no estudo, até pela fase das eleições.

Interrompeu o Sr. Vereador Nuno Libório, pedindo desculpa, mas estava distraído.-
Prosseguiu o Sr. Vereador António Félix, voltando a dizer que este contrato dos

impostos é daqueles que gostaria de ter muitos na câmara municipal, em que se
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Vila Franca de Xira Deliberação n9_____________

Câmara Municipal

paga 8% do benefício que se tiver, porque se não se tiver benefício nenhum, não
se paga nada. É um ótimo contrato, se a empresa que está a fazer o trabalho

Conseguir recuperar, paga-se, se não recuperar nada, não se paga nada, paga-se

zero. Já explicou isto, a empresa tem uma comissão de 8% sobre a recuperação

que conseguir.

Tendo o Sr. Vereador Nuno Libório começado a falar, disse o Sr. Presidente que não

se vai entrar em diálogo. —
—

Prosseguiu o Sr. Vereador António Félix, mencionando que se fez um contrato até

75 000,00€, porque a empresa disse que conseguia recuperação que chegaria a

este montante, portanto, fez-se pelo topo, se não recuperar nada, não se paga
nada. Todos sabem, e aliás já explicou isto, a máquina fiscal tem algumas falhas,
há especialistas que conseguem encontrar estas falhas, e internamente não se tem
capacidade para as encontrar. O próprio está aberto a esta situação, pois, desde
que a câmara municipal beneficie, a empresa também beneficiará deste contrato. -

Relativamente aos projetos e quiosque, se o Sr. Vice-Presidente lhe permitir

passará a palavra ao Urb Luís Matas de Sousa, pois melhor do que ninguém

poderá explicar esta questão, porque é uma questão da candidatura, e não sabe
até pontoéque irá.

Não estando presente no momento o urbanista, o Sr. Vice-presidente pediu para o
chamarem, pois tem também outra questão a colocar-lhe, mas passará à questão
seguinte. Não havendo mais nenhuma questão a ser respondida pelo Sr. Vereador
António Félix, disse que se aguardará que chegue, pois tinha indicação para lhe
perguntar sobre estas duas últimas questôes, inclusivamente a colocada pelo Sr.
Vereador Mário Calado.

Seguidamente, deu a palavra à Sr Vereadora Regina janeiro.

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, aproveitando para comentar, enquanto se
aguarda a presença do urbanista, que todos sabem o que se está a votar, mas
estes compromissos plurianuais são vários, e foi o que quis dizer. Se o Sr. Vereador
lhe respondeu que é possível desagregar, crê que a discussão pode ser mais

objetiva, mais clara, se se desagregar.

Os membros da COU não querem condicionar o voto, nem para um lado, nem para
o outro, porque há uma ou outra questão em que poderão divergir de opinião, foi
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Câmara Municipal

só isto que quis dizer, e naturalmente que todos percebem o que se está a fazer.--
Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo que o Urb Luís Matas de Sousa já está
presente, mas provavelmente não ouviu as questões. Assim, vai resumir as
questões que foram colocadas pelos Srs. Vereadores da CDU, e se não for bem o
que vai dizer pede o favor ao Sr. Vereador Mário Calado e à Sr Vereadora de o
corrigirem.

O Sr. Vereador Mário Calado colocou a questão do valor indicado, e qual é a
abrangência da intervenção na zona ribeirinha, mas questiona-o se é isto, e
convida-o a reformular a questão.

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, referindo que os membros da CDU
gostariam de ser esclarecidos se a área de abrangência desta intervenção, e
concretamente se o estudo integra a utilização da faixa ribeirinha, situada próxima
da pista aeronáutica, assim como a reabilitação do único moinho de maré, no
Adarse. É apenas isto.

O Sr. Vice-Presidente interveio, perguntando se a questão da Sr Vereadora foi
sobre o quiosque no PER da Quinta da Piedade, solicitando-lhe que coloque
novamente a questão.

—

Interveio a Sr Vereadora Cláudia Martins, dizendo que esta não é uma questão
técnica, é só para saber qual o procedimento que corresponde a este tipo de
solicitação, qual é a necessidade deste quiosque, e se a população foi envolvida
nesta tomada de decisão.

—

O Sr. Vice-Presidente interveio, mencionando que não é uma pergunta de caráter
financeiro, é mais de caráter técnico e político, e pedirá ao Urb Luís Matas de
Sousa o favor de fazer o esclarecimento.

Interveio o Urb Luís Matas de Sousa, cumprimentando todos os presentes,
dizendo, relativamente à primeira questão, do Parque Linear Ribeirinho do Estuário
do Tejo, continuação para Póvoa de Santa Iria, Alverca e Sobralinho, que confirma
que vai ter um passeio e ciclovia paralelo à pista de aviação. Nesse sentido já
foram tidas, ao longo dos últimos 3 anos, pelo menos, várias reuniões com a Força

Aérea, que já aceitou a proposta de princípio, que agora, no âmbito do projeto de
execução, será desenvolvida e novamente remetida à Força Aérea, para parecer e
aprovação. Confirma que também está prevista a reabilitação do moinho de maré.
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Prosseguiu, relativamente ao quiosque do PER da Quinta da Piedade, mencionando
que a população, não só foi envolvida, como o quiosque se destina precisamente a
um morador do bairro municipal que tem deficiência, e a uma atividade económica
que tem a ver com sapataria, arranjos de vária ordem, para esse morador.
Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que pensa que poderá estar na
intenção a recuperação do moinho de maré, mas 69 000,00€, só se se rebocar, e
não será, mas coloca tudo.

Tendo-lhe sido dito que é o projeto, continuou, dizendo que então diria que se
estão a fazer projetos baratos.

Quanto à segunda questão, volta a dizer que tem a ver com uma conceção que os
membros da CDU têm de gestão, e por mais que perceba o que isto possa
provocar, porque as opções não são as mesmas, e as pessoas votaram,
naturalmente não deixam de acreditar na forma como acham que o concelho deve
ser gerido, e consideram que as pessoas devem ser envolvidas desde a sua
génese.

Assim, a um pedido da população do bairro do PER, da Póvoa, foram visitá-lo na
sexta-feira de manhã, e depararam-se com uns espaços exteriores, que estão
feitos, e, já agora, gostariam de perceber, pois a informação que tiveram por parte
da população é que não foi envolvida na sua conceção, e mesmo em termos de
acessibilidades há ali alguns problemas. Também foram confrontados com o facto
de se estar a fazer, num bairro, primeiro a obra de exterior, e depois a de interior,
ou seja, naturalmente que com as obras que se vão fazer nas casas vai haver
camiões e vão-se estragar os espaços exteriores que foram feitos.

Uma última nota é que crê que se está a falar de um sapateiro, que o quiosque é
para um sapateiro. O urbanista tinha dito sapataria, e não é sapataria, é um
quiosque para um sapateiro.

Questiona se isto está conversado com a pessoa, se as pessoas estão de acordo,
porque estiveram lá, pois se não tivessem ido lá, se calhar algumas destas dúvidas
não lhes teriam surgido.

São da opinião que, independentemente de não terem soluções, não deixam de

fazer o trabalho de casa, e crê que os presentes também já se aperceberam que
estudam todos os dossiês, com a profundidade que conseguem, tendo em conta a
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informação que têm, e não deixam de se deslocar às situações para tentarem

perceber o que se passa. — —

Da informação que conseguiram receber por parte daquela população, a mesma

defendia muito mais que o espaço, onde antigamente era o atendimento social,
que hoje está emparedado, e que já referiam no período antes da ordem do dia,
pudesse ser um multiusos, que tivesse o atendimento social, que pudesse ter um

espaço de convívio e de encontro dos moradores do bairro, sendo que, como se

sabe, neste tipo de bairros são fundamentais as vivências coletivas, e o facto de

não haver este espaço de encontro também provoca algumas inibições.

Eram estas as questões que gostavam de colocar, e depois com esta convicção

profunda, que isto só faz sentido se for para as pessoas, e as pessoas têm que ser

ouvidas desde a sua génese, não se pode continuar sentado, e não está a dizer

que isso tenha acontecido. O urbanista já disse que não, que foi conversado com a

população, não foi essa a referência que a população lhes fez, mas não faz sentido

estar a fazer as obras na casa das pessoas, porque depois são elas que vão lá

viver. Tem que se conseguir construir com elas as soluções, o que lhes parece,

claramente, neste caso em concreto, que é um aspeto que pode e deve melhorar.--

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, mencionando que gostaria de registar e
agradecer a resposta do Sr. Vereador António Félix sobre uma situação muito

concreta, que foi colocada relativamente à necessidade, e quanto à amplitude, ou

consequência da contratação destes serviços, mas o Sr. Vereador que repare numa

questão, que vem mesmo a “talho de foice” relativamente a esta situação,
suscitada pela Sr Vereadora Regina Janeiro, da necessidade da desagregação e

melhor fundamentação.

Não colocaram a questão por “toma lá, dá cá esta palha”, colocaram-na porque,
em primeiro lugar, foi um despacho do Sr. Presidente, o que é perfeitamente

legítimo e no esteio da configuração legal que lhe assiste. Não passou pela

apreciação, nem deliberação da câmara municipal, pelo que é justo perguntar, se

os membros da CDU têm dúvidas, não quanto à validade ou importância da

contratação, mas do seu conteúdo ou da forma, e é um despacho de 7 de junho de

2017. Quando o Sr. Vereador lhe disse que efetivamente já sabiam de qualquer

coisa sobre esta matéria, era de todo impossível sabê-lo, porque resultou de uma
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competência direta do Sr. Presidente.

A segunda questão é que o que perguntou é sobre a necessidade de objetivamente

partilhar informação para a câmara municipal. Sobre essa matéria crê que será

difícil, da parte do Sr. Vereador, dizer-lhe hoje quanto dinheiro se arrecadou com a
contratação deste serviço, mas seguramente não será difícil, até à próxima
reunião, fazer, não só para o próprio, mas para todos os vereadores, uma nota
escrita, de que resultou e teve eficiência a contratação deste serviço. Daí apelarem
para que este tipo de contratos seja desagregado, para também ser melhor
justificado. É tão somente isto, e é também a função dos membros da CDI.) ajudar à
construção de uma deliberação mais competente, e foi esse o espírito da sua
intervenção.

O Sr. Vice-Presidente interveio, dizendo que para concluir dará a palavra ao Sr.
Vereador António Félix para a exposição final, e posteriormente passará à votação

do ponto, visto que o executivo compreende, regista e concorda com as posições
expostas pela Coligação Democrática Unitária, porque efetivamente é uma questão

de visão política, de princípios de orientação, no terreno. Logicamente que
respeita, e tanto respeita as opções e observações colocadas, como decerto que os
membros da CDU respeitam as posições assumidas pelo Partido Socialista e as
outras forças políticas. É assim também a vivência democrática. —

Interveio o Sr. António Félix, pretendendo só acrescentar dois ou três pormenores

relativamente a esta questão do Sr. Vereador Nuno Libório. —

O próprio, e todos os membros do executivo, estarão presentes na reunião para
explicarem tudo, tem imenso gosto em explicar estas situações todas, e faz mea
culpa, pois pode o Sr. Vereador, eventualmente, não ter estado na reunião, mas
esta questão já foi explicada numa reunião de câmara.

O Sr. Vereador Nuno Libório interveio, dizendo que sim, foi colocada pelo próprio.--
O Sr. Vereador António Félix interveio novamente, referindo que explicou

exatamente a mesma questão, e pode adiantar já que neste momento ainda não
se recuperou nada, os processos estão em andamento. Neste momento pagou-se
zero e recuperou-se zero, e por isso é que se está a passar todo o montante para o
ano seguinte. Os processos estão em curso, foram pedidos esclarecimentos à

Autoridade Tributária, e quando a mesma esclarecer e disser, “sim senhora, vocês
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têm razão, nós vamos-lhes pagar”, nessa altura pagar-se-á à empresa. Até lá não

sepagaránada.
—

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório que então está justificado, já percebeu.

Interveio o Sr. Vereador António Félix, agradecendo.

O Sr. Vice-Presidente interveio, referindo que está perfeito, assim é correto, e
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: ADENDA AO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA O ANO DE

2018 - AUTOBACELOS II - OFICINA DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, LDA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 375/17, de

22/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação da minuta da adenda ao

protocolo de cedência das instalações sitas na rua Alves Redol, n2 127 (antigo

123), em Vila Franca de Xira, celebrado com a Autobacelos II - Oficina de

Reparação e Manutenção de Automóveis, Ld, para prorrogação do protocolo para

oanode2Ols. — —

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 375/17, de 22/11, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamenta!: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:
——--

6. Propostas: A Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus submete o assunto à reunião

de câmara para aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo que a única observação que
gostaria de fazer é que se está a votar uma adenda, mas não lhe foi enviado o
protocolo. É só isso, e em futuras situações, idênticas, o Bloco de Esquerda

gostaria de ter acesso ao documento original e à respetiva adenda.

O Sr. Vice-Presidente interveio, questionando se o Dr. Fernando Barreiros tem o

protocolo em formato digital. —

Respondeu o Dr. Fernando Barreiros que tem.

Prosseguiu o Sr. Vice-Presidente, solicitando então ao Dr. Fernando Barreiros que

faça o favor de o enviar aos Srs. Vereadores. Não impede a votação, mas está

correta a observação.

De seguida, passou à votação, perguntando quem vota contra e quem se abstém,

14 Autobacelos iR
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concluindo que o ponto é aprovado por unanimidade.

7. Deliberação: DelIberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta da
Sr Vereadora Helena Pereira de jesus.—
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1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “L”, SITA NA

RUA DR. ARMANDO NUNES DIOGO, N 3, 2 B (EX-QUINTA DA CRUZ DE PAU), EM

SÃO JOÃO DOS MONTES

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 393/17, de

28/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “L”, sita na rua Dr.

Armando Nunes Diogo, n2 3, 2 B (ex-Quinta da Cruz de Pau), em São João dos

Montes, pelo valor de 62 000,00€, solicitado por Paula Luís Alves, agente de

execução.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 393/17, de 28/11, 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: 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.
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1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “F”, SITA NA
PRACETA DA COOPERAÇÃO, N 8, R/C ESQ (EX-BAIRRO DA CHASA, LOTE 4.17), EM
ALVERCA DO RIBATEJO

—

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 388/17, de
27/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito
de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “F”, sita na praceta da
Cooperação, n9 8, r/c esq2 (ex-Bairro da Chasa, lote 4.17), em Alverca do Ribatejo,
pelo valor de 114 900,00€, solicitado por Cana Maria Brazete Coixão.-----—

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 388/17, de 27/11, do
Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido
nestapartedaata.

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.
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1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “P”, SITA NA

PRACETA SALGADO ZENHA, N 1, 52 ESQ (EX-BAIRRO DA CHASA, LOTE 4.13), EM
ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 389/17, de

27/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “P”, sita na praceta

Salgado Zenha, n2 1, 5 esq2 (ex-Bairro da Chasa, lote 4.13), em Alverca do

Ribatejo, pelo valor de 83 000,00€, solicitado por Roberto Fernando da Conceição

Neves.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 389/17, de 27/11, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposiçôes 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. —
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1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE AS FRAÇÕES “F” E “B”,

SITAS NA RUA ANTÓNIO SÉRGIO, N 123, R/C ESQ E 1 ESQ (EX-BAIRRO DA

CHASA, BLOCO Bi, LOTE 8), EM ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 391/17, de

27/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre as frações “F” e “B”, sitas na

rua António Sérgio, n2 123, r/c esq2 e 12 esq2 (ex-Bairro da Chasa, bloco Bi, lote 8),

em Alverca do Ribatejo, pelo valor de 115 000,00€, solicitado por Luísa Maria Lopes

Rodrigues.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 391/17, de 27/11, 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: 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.
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1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “E”, SITA NA

RUA ANTÓNIO SÉRGIO, N 121, R/C ESQ (GARAGEM), EM ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 390/17, de

27/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “E”, sita na rua António

Sérgio, n2 121, r/c esq2 (garagem), em Alverca do Ribatejo, pelo valor de

24 000,00€, solicitado por Benedita Caldeira Chambel Sousa Nascimento.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 390/17, de 27/11, 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: 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.
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1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO 9”, SITA NA

RUA AUGUSTO TOSCANO BATALHA, N 5, 39 ESQ (EX-BAIRRO DA CHEPSI, LOTE 9),

NA PÓVOA DE SANTA IRIA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 392/17, de

27/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “J”, sita na rua Augusto

Toscano Batalha, n9 5, 32 esq2 (ex-Bairro da Chepsi, lote 9), na Póvoa de Santa Iria,

pelo valor de 82 000,00€, solicitado por João Paulo Leal Dias Martins de Almeida.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna ri2 392/17, de 27/11, 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: 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.
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1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “V”, SITA NA
AVENIDA ANTERO DE QUENTAL, N 1, 5 A, NA PÓVOA DE SANTA IRIA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 386/17, de
27/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito
de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “V”, sita na avenida
Antero de Quental, n2 1, 52 A, na Pávoa de Santa Iria, pelo valor de 99 400,00€,
solicitado por António André da Veiga Apolinário.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 386/17, de 27/11, do
Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido
nestapartedaata.

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.
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1. Assunto: RELAÇÃO DE ATOS DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

DELEGADOS E PRATICADOS PELO SR. VICE-PRESIDENTE —

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 26/17, de

24/11, do DGUPRU/SAPRE, para conhecimento dos atos praticados pelo Sr. Vice-

Presidente, no período compreendido entre 2017/11/13 e 2017/11/23, no âmbito

do licenciamento de obras particulares previstas no Regime jurídico de

Urbanização e Edificação.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 26/17, de 24/11, 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:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

22 DGUPRU



FI. Livro

______________

078
Reunião de 2017/12/06

Município
- À Proc2 FU/79-O211OTE

de
Vila Franca de Xira 1 Deliberação n’______________
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1. Assunto: PROJETO DE ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO DENOMINADO POR

URBANIZAÇÃO QUINTA DA PIEDADE (2 FASE) - PÓVOA DE SANTA IRIA - ALVARÁ DE

LOTEAMENTO N 6/93, DE 26/11, RESPEITANTE AOS LOTES 26B, 26C, 26D, 26E E

26G - ACEITAÇÃO DE PRINCÍPIO E ABERTURA DE CONSULTA PÚBLICA

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação técnica n2 784/17, de

27/11, do DGUPRU/DGU, para aprovação da aceitação de princípio e abertura de

consulta pública, por um período de 10 dias úteis, do projeto de alteração ao

loteamento denominado por urbanização Quinta da Piedade (2 fase), respeitante

aos lotes 26B, 26C, 26D, 26E e 26G, na Póvoa de Santa Iria, titulado pelo alvará de

loteamento n2 6/93, de 26/11, solicitada por Sociatos — Construções Civis, Lda.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação técnica n 784/17, de 27/11, do

DGUPRU/DGU, 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. ——--

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

de ser esclarecido relativamente à página 5 da documentação que foi fornecida,

em que está definida uma área de intervenção da alteração, e é dito que são cerca

de 22 000m2, sendo depois feita referência a uma área privada de intervenção,

contida nesta primeira área de intervenção, com cerca de 11 000m2, cerca de

metade. A questão que gostava que o esclarecessem é: Então, o que não é privado

é o quê? É público? O Bloco de Esquerda gostaria de ser elucidado sobre isso.

A outra questão em que gostaria de ser esclarecido é sobre o lote 26A, onde está o

ALDI. Está definida uma área de 830 m2, como sendo uma área permeável, e, pelo

menos, pelas fotografias que viu, não ficou totalmente ciente que, de facto, é uma
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área permeável. Pareceu-lhe que a área estava impermeabilizada, e gostaria de

ser esclarecido sobre isto.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, perguntando se a segunda questão, do ALDI, é só

referente ao terreno.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, respondendo que é só referente à área que

está definida como permeável, que acha que não está permeável.

O Sr. Vice-Presidente interveio, questionando se é área do ALDI.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, respondendo que é área circundante do

ALDL

Interveio de novo o Sr. Vice-Presidente, questionando se é circundante ou a área

do ALDI, pois é diferente, e é só para perceber o raciocínio do Sr. Vereador.

Respondeu o Sr. Vereador Carlos Patrão que está tudo no mesmo lote, mas dela é

destacada, não é a área de construção do próprio supermercado. É a área que está

à volta, que devia ser permeável e que o próprio tem dúvidas. Não se deslocou lá,

mas pelo menos em relação às fotografias a que teve acesso não lhe pareceu que

a área fosse permeável, e gostava de ser esclarecido sobre essa questão.

Prosseguiu, dizendo, sobre a razão de fundo do loteamento, que é aumentar os

pisos em cave, e a análise que o Bloco de Esquerda faz disto é que é uma operação

para aumentar a densidade do loteamento, não sendo a favor deste tipo de

operações. Entende que o promotor se deve cingir àquilo que já está definido no

loteamento, e não deve usar este tipo de artifícios para aumentar a densidade do

loteamento, até porque lhe parece que acarreta alguns perigos andar a fazer 3

pisos de caves para estacionamento, parece um pouco contraproducente.

Assim, para já, são estas as observações que tem a fazer sobre este ponto.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionando que convém esclarecer que as

questões colocadas foram de índole técnica, como tal, irá passar a palava à

diretora do departamento, Arqt Teresa Laranjeira, que irá dar essas explicações.

No entanto, irá salvaguardar a sua observação final para uma questão que o Sr.

Vereador colocou.

Interveio a Arqt Teresa Laranjeira, cumprimentando todos os presentes, dizendo

que vai começar pelo ALDI, sendo que o ALDI não vem nesta proposta de alteração

ao loteamento. Não é contemplado, mas poder-se-á depois analisar no âmbito do
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processo que se tem de licenciamento do estabelecimento comercial.

Em relação à questão do piso em cave, para criar mais lugares de estacionamento,

se o Sr. Vereador vir, na coluna das tipologias, não há uma alteração de tipologias,

não há o agravamento que o Sr. Vereador estava a querer pôr em questão. Se se

mantêm as tipologias, mantém-se o número de fogos, mantém-se a mesma

populaçâo e, no fundo, isto vem para criar lugares de estacionamento mais

desafogados, não há uma sobrecarga.

Em relação à primeira questão, não conseguiu encontrar a questão que o Sr.

Vereador estava a colocar da folha 5, sobre a área. —

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, referindo que está identificada uma linha na

planta que define a área de intervenção e a área privada de intervenção, e queria,

no fundo, perceber o que é que é o privado, e o que é privado, então o que é.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, pedindo à Arqt Teresa Laranjeira para ir junto do

Sr. Vereador, mostrar-lhe a planta e explicar imediatamente, porque é melhor, é

mais rápido. Se depois tiver que falar, fala pelo microfone do Sr. Vereador para

ficar gravado. Pede desculpa, mas assim é mais rápido e prático.

Prosseguiu, confirmando com o Sr. Vereador Carlos Patrão que o mesmo está

esclarecido e agradecendo à Arq Teresa Laranjeira, pois assim foi mais prático.

Concluiu, passando à votação do ponto, perguntando quem vota contra e quem se

abstém, concluindo que é aprovado por maioria, com o voto contra do Bloco de

Esquerda.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com o voto contra do membro do Bloco de

Esquerda, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente.
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1. Assunto: ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO DO CASAL DA CARCAÇA - PARCELA 1 -

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N 1/2016-AUGI - ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 351/17, de 06/11, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação da alteração do loteamento denominado por

Casal da Carcaça, na zona alta de Arcena, parcela 1, em Alverca do Ribatejo,

titulado pelo alvará de loteamento n2 1/2016-AUGI, de 23/03, nos termos da alínea

b), do n2 1, do artigo 42, da Lei n9 91/95, com as alterações em vigor, não havendo

lugar a consulta pública, por se enquadrar no ponto 8, do artigo 27, do Regime

Jurídico da Urbanização e Edificação, so’icitado por Ana Maria Morais da Costa

Pereira.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informaçâo n2 351/17, de 06/11, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta

parteda 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. —
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1. Assunto: PROJETO DE ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO DA QUINTA DA PONTE - SÃO

JOÃO DOS MONTES - ALVARÁ DE LOTEAMENTO N 2/2015-AUGI - CONSULTA

PÚBLICA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 112/17, de

15/11, do DGUPRU/DPRU/SRRU. para aprovação da abertura de consulta pública,

por um período de 15 dias úteis, nos termos do n2 2, do artigo 22, do Decreto-Lei

n9 555/99, de 16/12, com as alterações em vigor, conjugado com o n9 3, do artigo

62, do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas por Operações

Urbanísticas, do projeto de alteração ao loteamento da Quinta da Ponte, em São

João dos Montes, titulado pelo alvará de loteamento n2 2/2015-AUGI, de 25/03.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 112/17, de 15/11, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta

parteda 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.
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1. Assunto: ADENDA AO REGULAMENTO DO ESTUDO DE LOTEAMENTO DO CASAL DO

POCINHO - FORTE DA CASA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 114/17, de

20/11, do DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação da adenda ao regulamento do

estudo de loteamento do Casal do Pocinho, no Forte da Casa, titulado pelo alvará

de loteamento n° 1/2001-AUGI, de 02/07, com alteração da alínea d), do artigo 92,

para possibilitar a legalização dos anexos.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n° 114/17, de 20/11, 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. Presidente submete o assunto à reunião de câmara para

aprovaçâo.

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

Presidente.
—
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1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO SOBRE O

LOTE 7, DO LOTEAMENTO DA QUINTA DO BOM JESUS - SOBRALINHO

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n 368/17, de 22/11, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor

do município sobre o lote 7 do loteamento da Quinta do Bom Jesus, no Sobralinho,

no valor de 2 816,27€, registada na 2 Conservatória do Registo Predial de Vila

Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n 1/2007-AUGI, de

18/06, solicitado por António Bexiga Lopes.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação flQ 368/17, de 22/11, do
DGUPRUIDPRU/SRRU, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta

parteda 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.

27 bom jesus 7



_____

EI. Livro

_____________

085
/2 Reunião de 2017/12/06

Município ‘
Proc2 6211] CERTAUGI

Vila Frar de Xira 1’ Deliberação n - 719
Camara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO SOBRE O

LOTE 88, DO LOTEAMENTO DA FONTE SANTA - VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n9 367/17, de 22/11, do

DGUPRU/DPRU-SRRU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor

do município sobre o lote 88 do loteamento da Fonte Santa, em Vialonga, no valor

de 7 122,95€, registada na 2? Conservatória do Registo Predial de Vila Franca de

Xira aquando do registo do alvará de loteamento n2 1/2011-AUGI, de 23/03,
solicitado por Francisco António dos Santos de Andrade Sabbo.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 367/17, de 22/11, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta

parteda 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.
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1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO SOBRE O

LOTE 331, DO LOTEAMENTO DA QUINTA DA PONTE — SÃO JOÃO DOS MONTES

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação flQ 366/17, de 22/11, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor

do município sobre o lote 331 do loteamento da Quinta da Ponte, em São João dos

Montes, no valor de 2 694,55€, registada na 1 Conservatória do Registo Predial de

Vila Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n2 2/2015-AUGI, de

25/03, solicitado por Hermínio Paiva de Almeida.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n 366/17, de 22/11, do
DGUPRU/DPRU/SRRU, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta
partedaata.

—

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.
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1. Assunto: REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SISTEMA DE AVAC E

TELECOMUNICAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALVERCA DO RIBATEJO -

CONTAFINAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1080/17, de

15/11, do DOVI/DOVI/SOE, para aprovação da conta final, datada de 2017/07/26,
referente à empreitada de remodelação das instalações elétricas, sistema de AVAC

e telecomunicações da Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo, adjudicada à
Termotérmica — Instalações Especiais, Ldk

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1080/17, de 15/11, 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 a Sr Vereadora Cláudia Martins, dizendo ter só duas questões

relativamente a este ponto.

Assim, o espaço tem-se mostrado bastante limitado, e ainda bem, é sinal que o
volume de utentes é grande, contudo, como tal, questiona se a câmara municipal

não equaciona avaliar outras instalações, de preferência do seu domínio privado,

que tenham outras dimensões e potencialidades para este espaço.

A outra questão é se a situação de remodelação é viável para os próximos anos. —-

A Sr Vereadora Manuela Ralha interveio, cumprimentando todos os presentes,

referindo, relativamente à biblioteca de Alverca do Ribatejo, que foi oportuno ter

feito agora uma visita, em que falou com os funcionários e, de facto, é uma

biblioteca extremamente vivida, o que lhe apraz registar. A câmara municipal fez

uma intervenção de vulto há muito pouco tempo, e a biblioteca tem imensas
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condições, estando-se neste momento a estudar o aproveitamento, inclusive, da

sala. Há uma sala pronta para seminários, conferências, reuniões, que está

subaproveitada, e está-se neste momento a potenciar a utilização daquela sala,

vendo-se de que forma se pode potenciar a utilização da biblioteca.

Até agora não chegou, pelos técnicos, qualquer questão relativamente à

exiguidade do espaço. O espaço tem sido frequentado, e neste momento o que se

mostra é que é bom e tem capacidade para a sua utilização, mas há algumas

questões estruturais que se estão a colocar relativamente às infiltrações, que ainda

não foram resolvidas com o condomínio, estando-se a estudar todas essas

matérias, relativamente a esses factos.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, agradecendo a intervenção da Sr Vereadora

Manuela Ralha, passando de seguida a palavra à Sr Vereadora Regina Janeiro.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que, como se sabe, é de Alverca

e é utente da biblioteca de Alverca desde que era por baixo da junta de freguesia,

no pelourinho. Os mais velhos olham para si, porque se lembram disso, e não

chamou mais velho ao Sr. Vice-Presidente, tem mais experiência de vida, e isso é

bom, sendo que valoriza muito as pessoas com mais idade, tem um grande
respeito pelas mesmas, um profundo respeito.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, agradecendo.

Prosseguiu a Sr Vereadora, referindo que aquilo que está a dizer é que houve

sempre uma grande tradiçào, em Alverca, da utilização da biblioteca, que

felizmente cada vez mais é utilizada. Os membros da CDU estiveram muito

recentemente na biblioteca, e diria aliás que as obras foram concluídas a uma

semana das eleições, se não está em erro, que foi quando foi reaberta, e não

perceberam que obras de fundo é que foram feitas.

Como a Sr Vereadora Manuela Ralha disse que foram feitas obras de fundo, e

pediram formalmente à câmara municipal autorização para visitar a biblioteca, o

que foi autorizado, tiveram oportunidade de estar lá, e não perceberam quais

foram as obras de fundo. Perceberam que as salas foram pintadas, sim senhora,

perceberam que os trabalhadores estavam, eles próprios, a fazer a decoração da

Bebeteca, mas as obras de fundo não conseguiram perceber.

De qualquer das formas é como a Sr Vereadora afirmou, é uma biblioteca que tem
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um grande uso, aquilo que querem é que as bibliotecas tenham cada vez mais uso,

porque são um espaço livre, de leitura, e o que querem é que as crianças e os

jovens cresçam saudáveis, e isso é ter também acesso à informação e ao

conhecimento, bem como que as pessoas com mais idade possam ler os seus

periádicos ou requisitar livros.

Parece-lhes, claramente, que pela utilização pode ser um espaço que se esteja a

tornar pequeno. Portanto, estão de acordo que a obra seja feita, como é óbvio, não

é isso que está em causa, o que lhes parece é que, por antecipação, é importante

começar a estudar um espaço maior para a utilização ou para a mudança da

biblioteca.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, mencionando que efetivamente foram

feitos trabalhos profundos de impermeabilizações naquelas instalações.

Compreende a preocupação dos membros da CDU, que é da câmara municipal, e

ainda bem, porque os registos de utilização daquele espaço têm vindo a aumentar

gradualmente, pelo que poderá estar no espírito da câmara municipal essa ideia,

de se poder eventualmente vir a encontrar um novo espaço na cidade para esta

finalidade.

Quanto ao ponto em si, e à conta final, irá colocá-los à votação.

Continuou, perguntando quem vota contra e quem se abstém, concluindo que o

ponto é aprovado por unanimidade.

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

Vice-Presidente.
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1. Assunto: ATA DO JÚRI DO PRÉMIO LITERÁRIO ALVES REDOL - 2017

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 366/17, de

13/11, do DEC/DBD, para conhecimento da ata do júri do Prémio Literário Alves

Redol 2017, que decidiu, por unanimidade, a atribuição dos prémios nos géneros

literários de romance e conto, previstos no regulamento do concurso.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 366/17, de 13/11, do

DEC/DBD, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata. --

4. Dotação orçamental:

5. Disposições legais aplicáveis:

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

conhecimento.

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

31 ata júri
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1. Assunto: VENDA DO LIVRO “A LUZ VEM DAS PEDRAS” —

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 382/17, de

21/11, do DEC/DBD, para autorização de venda do livro “A Luz Vem das Pedras”,

de António Canteiro, premiado com o 1 prémio do Prémio Literário Alves Redol

2015, na modalidade de romance, pelo valor unitário de 11,70€.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 382/17, de 21/11, do

DEC/DBD, 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.

32 livro
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1. Assunto: PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE UTILIZAÇÂO DE TRANSPORTE - CORO

NOTASSOLTAS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 474/17, de

29/11, do DASDEDS/GAMAj, para aprovação de apoio municipal, através da isenção

do pagamento de taxa de utilização de transporte, para deslocação do Coro Notas

Soltas para a realização de um concerto solidário, em Oliveira do Hospital, que visa

apoiar as vítimas dos incêndios que assolaram aquele concelho no mês de outubro.

3. Informaçëes/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 474/17, de 29/11, do

DASDEDS/GAMAj, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte

daata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Fátima Antunes submete o assunto à reunião de

câmara para aprovação.

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

Sr Vereadora Fátima Antunes.
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1. Assunto: CANDIDATURA POSEUR- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO—

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 414/17, de

27/11, do DASDEDS/DASEP, para aprovação da minuta do protocolo de colaboração

a celebrar com a Valorsul — Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das

Regiões de Lisboa e Oeste SA, com vista à apresentação de candidaturas ao

POSEUR — Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 414/17, de 27/11, do

DASDEDS/DASEP, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte

daata.

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.
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1. Assunto: CANDIDATURA POSEUR PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE

RESDUOS URBANOS - APROVAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA DO

PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna o2 892/17, de

28/11, do DASDEDS/DASEP, para aprovação do programa do concurso e do

caderno de encargos do procedimento pré-contratual de concurso público

internacional, a desenvolver após a aprovação da candidatura para aquisição do

“Sistema Inteligente de Gestão de Resíduos Urbano”, bem como da minuta de

declaração de compromisso, para instrução da candidatura.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 892/17, de 28/11, do
DASDEDS/DASEP, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte
daata.

4. Datação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

Tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Calado, referindo que os membros da CDU
valorizam claramente esta ação, porque corresponde e é também uma proposta da
CDU, que aliás expressaram na última reunião de câmara, quando colocaram e
relevaram a importância de se investirem meios para a qualidade da receção e

recolha de resíduos indiferenciados e seletivos.

Acreditam, naturalmente, na possibilidade de obtenção de ganhos financeiros, mas
são sobretudo os ganhos ambientais que mais os motivam, como também na
altura sustentaram.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, agradecendo e dizendo que registou, passando à

votação do ponto, perguntando quem vota contra e quem se abstém, concluindo

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

Presidente.
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1. Assunto: HORTAS URBANAS DE VILÃ FRANCA DE XIRA - BAIRRO MUNICIPAL DA

QUINTA DA PIEDADE - PÓVOA DE SANTA IRIA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 416/17, de

28/11, do DASDEDS/DASEP, para aprovação das normas de Utilização das Hortas

Urbanas do Bairro Municipal da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, pelas

quais se deve reger o seu funcionamento.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 416/17, de 28/11, do

DASDEDS/DASEP, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte

daata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam. —

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

fazer duas sugestões, que julga que poderiam melhorar o regulamento da

atribuição de lotes para hortas urbanas na freguesia da Póvoa de Santa Iria. A

primeira questão, a primeira melhoria que sugere, é no artigo 42, em que é

disponibilizada a ficha de inscrição, que é patente no site da câmara municipal e,

salvo erro, na Loja do Munícipe. Ora, tratando-se de um regulamento para os

fregueses da Póvoa de Santa Iria, julga que faria sentido disponibilizar a ficha de

inscrição na junta de freguesia da Póvoa, até porque se sabe que muitas das

pessoas que estão interessadas nestes lotes, ou são infoexcluídas, ou não têm

propriamente meios de locomoção própria, que facilmente se desloquem a Vila

Franca de Xira ou façam a inscrição a partir de uma ficha que é disponibilizada na

lnternet.

A segunda melhoria que gostaria de sugerir é no artigo 52, de privilegiar a

divulgação também no bairro onde as hortas vão ser feitas, porque é aí que estão

36 h urbanas 1/3



EI. Livro

_____________

EL Ata 097
Reunião de 617/12/o6

Município Proc2______________________
de

Vila Franca de Xira Deliberação n2______________

Câmara Municipal

os potenciais interessados, O próprio regulamento define que as pessoas do bairro

terão um direito preferencial no acesso a esses lotes, e se assim é, e faz sentido,

então a divulgação deve ser feita prioritariamente no bairro. Portanto, sem impedir

que os editais sejam divulgados na imprensa local, na câmara municipal, de facto é

também fazer essa divulgação no bairro onde os lotes para as hortas vão ser

disponibilizados.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, agradecendo e passando a palavra ao Sr. Vereador

Mário Calado, não obstante não ter solicitado a intervenção neste ponto.

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, dizendo que é claramente a favor das

hortas, e aliás tem uma especial simpatia, porque gosta de se empenhar neste tipo

de atividade sempre que lhe é possível.

Contudo, há uma questão que lhe faz alguma confusão. Não sabe como é que é

atrativa, e nem sabe o que é, para não adjetivar com mais nada, uma área de

38m2, que corresponde a qualquer coisa como o tubo que, fechado, daria um

retângulo, do espaço que ocupa a mesa desta reunião.

É mais ou menos uma horta com este tamanho, e não consegue perceber. Percebe

que haja a preocupação de estender isto ao máximo de pessoas, mas é, na sua

opinião, claramente uma “hortinha” absolutamente minúscula, e tem dúvidas que

satisfaça de alguma maneira, pois plenamente tem a certeza do que está a dizer. --

Acha preferível fazer umas “hortinhas” provavelmente com o dobro do tamanho,

50m2, talvez. Agora, 38m2, 6x7, nem chega. Está-se a falar de uma “coisinha”

destas, para uma pessoa fazer o quê? Deve andar lá a pisar as couves, os repolhos

e os tomates todos, porque não tem espaço depois para pôr os pés, e não sabe

como é que as pessoas fazem isso.

Assim, é só para comentar que acha estas áreas absolutamente minúsculas para a

conceção de hortas, com todo o valor que estas ações têm, e é absolutamente a

favor das hortas, mas esta área é absolutamente minúscula, e não faz muito

sentido na sua opinião.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionando, antes de dar a palavra à Arqt

Catarina Conde, para os esclarecimentos que entender prestar em relação à

questão observada inicialmente pelo Sr. Vereador do Bloco de Esquerda, quanto

aos artigos 49 e 52, à difusão da iniciativa, no bairro e na junta de freguesia, e
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registando os 38m2 do Sr. Vereador Mário Calado, que serve o que serve, mas dirá

o que falou uma das pessoas, por acaso, na Pávoa, numa primeira fase em que

esteve presente na entrega pela câmara municipal, também para desanuviar a

conversa e o ambiente.

Assim, a pessoa, quando lhe foi feita a entrega da parcela, e olhou, disse, “mas o

que é que eu vou fazer com tanto terreno”, porque o problema era cavar.

Interveio a Arqt? Catarina Conde, cumprimentando todos e dizendo, relativamente

às questões do Sr. Vereador Carlos Patrão, que noutros procedimentos já se fez

também divulgação junto das juntas de freguesia, colocaram-se à disposição as

fichas de inscrição junto das mesmas, que depois as remetem para os serviços.

Quanto à divulgação, tal como nas outras hortas que se têm no concelho, fez-se

divulgação nos locais de proximidade, com cartazes afixados, e vai ser feito de

igual forma, pelo que as sugestões serão bem acauteladas.

No que respeita à dimensão dos talhões, na Área Metropolitana de Lisboa as hortas

têm todas mais ou menos esta dimensão, sendo que são para consumo próprio e

familiar. As hortas de maior dimensão já dão origem a outros tipos, e não se está a
falar propriamente de hortelões por profissão, mas sim de hortelões em termos

familiares e de consumo próprio. Isso permite que tenham várias espécies que

podem cultivar, e também fomenta permutas entre eles, bem como o espírito de

comunidade, que é aquilo que se quer fomentar, e não propriamente o espírito

comercial.

Interveio novamente o Sr. Vice-Presidente, passando, posto este esclarecimento, à

votação, perguntando quem vota contra, quem se abstém e quem vota a favor,

concluindo que o ponto é aprovado por unanimidade.

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

Presidente.
—
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1. Assunto: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO

ANO LETIVO 2016/2017

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 412/17, de

27/11, do DASDEDS/DASEP, para conhecimento do relatório de atividades do ano

letivo 2016/5017 do PREDAMB — Programa de Educação Ambiental do Município de

Vila Franca de Xira.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 412/17, de 27/11, do

DASDEDS/DASEP, 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.

Interveio a Sr Vereadora Cláudia Martins, referindo só uma ligeira nota

relativamente a este ponto, dizendo que a CDU defende o reforço de meios ao

dispor de uma política ambiental que dê grande prioridade às escolas, mas
também à população em geral, não só as escolas, e que o concelho, do ponto de
vista ambiental e paisagístico, dispõe de inúmeras potencialidades, mas também
ainda de muitos problemas, que tem de dissipar ou eliminar.

Esta polftica deve ser sempre construída em rede e em modelo de parceria,
envolvendo o MAP, comunidade educativa e também a população em geral, e

deverá ainda atuar sobre comportamentos individuais e coletivos.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, referindo ter sido dado o devido registo em

ata.

7. Deliberação: Tomado conhecimento.
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1. Assunto: CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - APOIO À
ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA DESENVOLVIDA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DO

CONCELHO — 2018 — APROVAÇÃO E REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA

AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL —

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 341/17, de

27/11, do DASDEDS/DDE, para aprovação da minuta do Contrato-Programa de

Desenvolvimento Desportivo, a celebrar com a Federação Portuguesa de Natação,

que define as condições de apoio logístico e financeiro da atividade física e

desportiva desenvolvida nas piscinas municipais em 2018, fomentando e

dinamizando, no plano local e nacional, a coordenação e organização do Programa

“Portugal a Nadar”, e da remessa à assembleia municipal para autorização do

compromisso plurianual.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 341/17, de 27/11, 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 e remessa à assembleia municipal com vista à autorização do

compromisso plurianual.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo que o Bloco de Esquerda, já noutro

órgão, na assembleia municipal, o ano passado, quando esta questão também lá

foi, tinha levantado várias observações, porque, analisando um bocado o que está

patente no site da Federação Portuguesa de Natação sobre o que é, parece que é

um espécie de consultoria sobre como é que se deve nadar. São 275 000,00€ de

consultoria, não sabe, parece-lhe um bocadinho demais, e daí que, se se pudesse,

gostaria de ser mais esclarecido exatamente sobre o que é, porque a informação
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fornecida é muito vaga, sobre, de facto, o que é este protocolo com a Federação
Portuguesa de Natação.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que aproveita a oportunidade,
não é sendo oportunista, que são duas coisas diferentes.

Questionou o Sr. Vice-Presidente se é sobre o ponto.

A Sr Vereadora Regina Janeiro respondeu que é claro, é sobre o tema, mas acha
que pode ajudar até a esclarecer.

Ouvindo-se falar, interveio o Sr. Vice-Presidente, questionando os membros da CDU
se a cimeira já terminou, bem como, à Sr Vereadora Regina janeiro, se é sobre o
ponto.

Respondeu a Sr Vereadora Regina Janeiro que é sobre o tema do ponto.

O Sr. Vice-Presidente interveio novamente, mencionando que a Sr Vereadora tem
uma habilidade que todos lhe reconhecem, da utilização das palavras.-—
Disse a Sr Vereadora Regina Janeiro, ao Sr. Vice-Presidente, para não lhe dar
muitos elogios, senão ainda acaba a votar na própria.

Prosseguiu o Sr. Vice-Presidente, dando a palavra à Sr Vereadora Regina janeiro.-
Interveio a Sr Vereadora, dizendo que este era um tema para uma intervenção em
período antes da ordem do dia, e não quer dizer que os membros da CDU também
não o façam, mas se calhar podiam tentar perceber uma questão. Foram
contactados por vários utentes da piscina pelo facto de chover lá dentro, e esta é
uma situaçâo, tendo em conta que se está a entrar no inverno, complicada, pelo
que gostariam que os pudessem esclarecer sobre o que é que se passa.
Interveio o Sr. Vereador António Félix, referindo que vai começar pelo fim, até
porque é a questão mais rápida, a do aproveitamento do ponto para falar de uma
situação que é conhecida da câmara municipal. Está-se a avaliar a questão, já se
pediram orçamentos no sentido de perceber qual é o custo que tem a reparação
daquilo, mas, ao mesmo, aquela reparação e toda a alteração da cobertura estão
incluídas numa candidatura do Portugal 2020, à eficiência energética, e está-se a
tentar perceber, pois a candidatura atrasou um pouco. Se atrasar muito terá que
se avançar com a reparação, se não atrasar incluir-se-á na questão da candidatura.
Relativamente ao protocolo com a Federação Portuguesa de Natação, o que diz ao
caro Sr. Vereador Carlos Patrão é que é muito mais do que disse, e obviamente que
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não é nada numa assessoria. Se o Sr. Vereador leu o protocolo, os técnicos são
contratados pela federação, todos os técnicos que dão as aulas nas piscinas de Vila
Franca de Xira são pagos pela Federação Portuguesa de Natação, e isto vai muito
para além disso. Está-se muito contente com este protocolo, porque no passado
houve empresas que faziam este serviço e houve imensos problemas com os
pagamentos que eram feitos aos trabalhadores. — —

Neste ano que se tem de protocolo com a federação, os trabalhadores às vezes
recebem antes da própria câmara municipal pagar à federação, e tem sido
impecável em termos deste cumprimento. Para além disso tem havido ações de
formação aos técnicos, que estão muito contentes com todo este protocolo, que
tem permitido também que a escola de natação do município tenha vindo a
crescer, tenha mais alunos e esteja certificada, o que também é importante. Quem
anda a aprender a nadar, e quem quer avançar para a competição, é importante
ter ali logo a base, com técnicos que estão preparados para o efeito.
O protocolo permitiu também, e vai permitir no próximo ano, ter duas provas de
âmbito nacional na piscina, pelo que este protocolo, este contrato-programa, vai
muito para além de uma assessoria. A câmara municipal, no primeiro ano, fé-lo
apenas por um ano, porque queria perceber se de facto funcionava ou não,
funcionou, funcionou muito bem, quer-se manter no futuro, e é por isso que se traz
a reunião de câmara outra vez.

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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Assunto: CHEGADA DO SR. PRESIDENTE

Após a discussão do ponto 38 da ordem do dia, interveio o Sr. Vice-Presidente,

referindo que o Sr. Presidente chegou, em boa hora.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, cumprimentando todos os presentes, pedindo

desculpa do seu atraso, mas esteve numa iniciativa que reputa de muito

importante, na escola do Bom Sucesso, nesta cidade, onde esteve a Sr Secretária

de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência.

Esteve-se a transmitir à Sr Secretária de Estado algumas das questões que são

necessárias para se evoluir mais neste processo, de igualdade entre todos, e

sobretudo naquilo que acontece nas escolas do concelho.

Felizmente que a escola do Bom Sucesso é um bom exemplo de integração de

alunos com algumas dificuldades, sendo que há uns anos a esta parte tem

conseguido, através do trabalho dos professores e de toda a comunidade, que hoje

em dia se desenvolva ali trabalho, que teve ocasião de ver, que reputa do caminho

que é o futuro, em termos de integração de inclusão.

Está absolutamente convencido que aquilo que se anda a semear no país, nos

vários concelhos do país, e naturalmente, em particular, no de Vila Franca de Xira,

vai permitir que os alunos de hoje tenham uma visão sobre a inclusão bem melhor

daquela que se tem hoje.

Assim, foi uma iniciativa e uma parte da manhã muito emotiva, muito interessante,

com testemunho de pais, alunos, professores, e a Sr Secretária de Estado levou

um conjunto de preocupações, que espera, em termos relativos, que permitam que

as escolas tenham os recursos necessários para desenvolver melhor aquilo que é

hoje o trabalho de inclusão nas mesmas.

Continuou, mencionando que gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da junta,

todos os presentes, e naturalmente o Sr. Vice-Presidente, que com a mestria

habitual já tem quase a ordem do dia despachada, o que é fantástico. Dá-lhe os

parabéns por isso, pois é mais lento na condução destas coisas.

Disse a Sr Vereadora Regina janeiro que é um trabalho coletivo.

Prosseguiu o Sr. Presidente, dizendo que o Sr. Vice-Presidente é que estava a

conduzir, e por isso, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, cumprimenta todos e

agradece a todos.
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O Sr. Vereador Nuno Libério interveio, mencionando que ainda se tem também o

período antes da ordem do dia depois para discutir, pelo que o Sr. Presidente não

se “safou” do período antes da ordem do dia, e era só isso que queria dizer.

Disse o Sr. Presidente que veio o mais depressa possível.

Prosseguiu o Sr. Vereador, dizendo que está correto, e os membros da CDU

esperaram pelo Sr. Presidente para discutir o período antes da ordem do dia.

Disse o Sr. Presidente que tem todo o gosto, como sempre, em discutir tudo com

os membros da CDU.

Respondeu o Sr. Vereador Nuno Libério que não tem dúvidas disso.

Interveio ainda o Sr. Presidente, mencionando que podem é não estar de acordo

com muitas das coisas, mas é da vida.

Respondeu o Sr. Presidente que se calhar até estão muitas vezes em acordo.

Disse o Sr. Presidente que isso é aquilo que é desejável, é que estejam o mais de

acordo possível.
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1. Assunto: CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - ALHANDRA
NIGHT RUN —-- ——- -____________

2. Resumo: Presente o processo Instruído com comunicação interna n 342/17, de
27/11, do DASDEDS/DDE, para aprovação da minuta do contrato-programa de
desenvolvimento desportivo a celebrar com o Alhandra Spofting Club, que define
as condições de apoio logístico do evento “Alhandra Night Run”, que se vai realizar
no próximo dia 9 de dezembro de 2017.

3. Informações/pareceres: Mexa-se comunicação Interna n° 342/17, de 27111. 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 FéIIx submete o assunto à reunião de câmara
para aprovação. - --

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.
Vereador António Félix.
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Assunto: PROPOSTA N 01/2017 - INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - CÂMARA MUNICIPAL

E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

Presente para aprovação a proposta n2 01/2017, intitulada “Instalações Municipais
— Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, datada de

2017/11/15, dos membros da CDU, documento que se anexa e dá por inteiramente

reproduzido nesta parte da ata.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que fez uma iniciativa com a Sr Vereadora

Regina Janeiro, e os membros da CDU concluíram que desejavam discutir este

ponto hoje, nesta reunião de câmara.

Assim sendo, o próprio tinha feito uma proposta, e passa a palavra à CDU, para
dizeroquelheaprouver.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Nuno Libório, cumprimentando, antes de mais,

todos os presentes, particularmente o Sr. Presidente, dizendo que os membros da

CDU retiraram a proposta para dar tempo à reflexão, e são sensíveis a que há

matérias em que deve haver tempo para ponderar, não se estando sob pressão ou

a fazer alterações que não estavam consensualizadas entre as forças político

partidárias ou, acima de tudo, para tentar convergir para um objetivo maior.

O objetivo maior que une a CDU a um conjunto vasto de preocupações onde se

incluem, seguramente, se o Sr. Presidente lhe perdoar o atrevimento, também

todas as outras forças político-partidárias, é melhorar as condições de trabalho da

câmara municipal e do universo patrimonial dos SMAS. Valorizando melhor as

condições de trabalho consegue-se prestar um melhor serviço público às

populações, e não há dúvidas, haverão de estar todos de acordo sobre esta

matéria.

Nesse sentido, e pedindo aos Srs. Vereadores e ao Sr. Presidente que acompanhem

a proposta anterior, a proposta é que no segundo parágrafo, onde se lê “regista-se

o facto de (...) laboral”, passe para “sem prejuízo de intervenções pontuais já
realizadas, regista-se o facto de subsistirem situações desconformes, do ponto de

vista das condições de trabalho e da legislação laboral”.

Uma segunda proposta de alteração é que o último parágrafo, onde se lê “que no

prazo de 6 meses (...) câmara municipal” passe para “que até ao final de 2018 se

apreciem os resultados das referidas propostas, em reunião na câmara municipal”.
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Pensam que estas alterações correspondem na íntegra ao espírito da discussão

havida na anterior reunião de câmara. Depois, e não disse, pensam que esta deve

ser uma proposta.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando que na última reunião o Sr.

Presidente fez três propostas objetivas. Duas são as que apresentam e a outra foi

que fosse uma recomendação, e considerava que a recomendação não é votada.

Não encontram nenhuma argumentação, e consultaram várias câmaras

municipais, e todas votam as recomendações. Viram várias atas de câmaras de

norte a sul do país, com recomendações votadas, e só não passaram para

recomendação porque o Sr. Presidente disse que a recomendação não teria que

servotada.

Portanto, para os mesmos o que é importante é que o documento seja votado.

Fazem estas alterações, naturalmente, com o objetivo de chegarem a um

consenso, mas não abdicam da votação do documento.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que nunca se votaram recomendações, e se

efetivamente os Srs. Vereadores consultaram, tendo o próprio a certeza que o iam

fazer, e naturalmente, pois é o que o executivo PS faz quando tem dúvidas, é

mesmo assim, também lhes quer dizer que a convicção do executivo é que não há

objetivamente uma definição sobre se a recomendação deve ser votada ou não.----

Há muitos anos que anda nestas coisas, nunca se votou nenhuma recomendação,

e pretende que assim continue. Por isso, vai aclarar esta matéria, porque entende

que proposta é proposta, recomendação é recomendação. São duas coisas

diferentes. A proposta deve ser votada, recomendação é uma recomendação, é

uma sugestão, uma ideia que se poderá vir a ter em consideração. São duas coisas

diferentes, porque senão eram só propostas, não havia recomendações.

Assim, sobre esta matéria recomendações que venham à câmara municipal,

enquanto estiver a dirigir os trabalhos, não são votadas. Quanto à proposta,

naturalmente que tem de ser votada. A questão agora é se é recomendação ou

proposta, e está a refletir, sendo que aquilo que quer dizer é que não há problema

que seja proposta.

No entanto, quanto às duas considerações que os Srs. Vereadores fazem, pelo

menos a do segundo parágrafo, no ponto de vista do executivo, devia ter uma
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redação que evidenciasse aquilo que foi feito. —

Quer dizer aos Srs. Vereadores que lhes vai fazer chegar um relatório do muito que

o executivo fez, e do investimento imenso que fez. Não é coisa pouca, que fique

assim “en passant”, “já se fez alguma coisinha, mas queremos mais”. Não pode

ficar essa ideia, a ideia que tem que ficar é, efetivamente, reconhecer o grande

investimento que a câmara municipal fez na requalificação, nas melhorias de

condições de trabalho para os trabalhadores da câmara municipal e dos SMAS. É
verdade, e tanto é verdade que é reconhecido pelos próprios trabalhadores e é

reconhecido também pelos Srs. Vereadores, não tem dúvidas disso.

Esta redação deveria, de facto, evidenciar melhor essa questâo, e não só, pensa

que devia ser qualquer coisa como “reconhecemos o esforço que já foi

desenvolvido, no entanto, ainda existem questões para se resolverem”. Pensa que

deveria ficar mais ou menos assim.

Quanto ao período, um ano passa num instante, e os Srs. Vereadores referem que

é até um determinado período, que agora é 2018.

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório que inicialmente eram 6 meses.

Prosseguiu o Sr. Presidente, mencionando que até se poderá ir ao encontro daquilo

que dizem, contudo, quanto ao que está na proposta, fala-se que no prazo de 6

meses, que agora se alterou, se apreciem os resultados das referidas propostas em

reunião de câmara, e as propostas são o levantamento das necessidades materiais

e humanas dos serviços da câmara municipal e SMAS, bem como a elaboração de

um plano estratégico para as instalações, e isso pode ser feito até num prazo

inferior, mas o que está subjacente, e pode estar enganado na apreciação, é que o

que se quer é fazer obra. —

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, pedindo desculpa mas dizendo que não, que

não haja equívocos, não se está nessa fase, o objetivo da proposta não é esse.

Disse o Sr. Presidente que está muito bem, e então que fique claro.

Prosseguiu o Sr. Vereador, mencionando que o objetivo é dispor de informação

para se decidir. É cristalina a proposta.

Continuou o Sr. Presidente, dizendo muito bem, que sim, só quer é ficar confortável

para não haver dúvidas.

Disse o Sr. Vereador que pensou que isso tivesse ficado claro já na última reunião.
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Respondeu o Sr. Presidente que não ficou, por dificuldade sua, e lamenta, sendo

que às vezes vale a pena voltar ao tema, e se calhar a decisão de retirar o ponto

foi útiL

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório que um plano é um plano, uma obra é uma obra.

Prosseguiu o Sr. Presidente, referindo que então se verá o tal parágrafo.

Disse o Sr. Vereador que, assim sendo, estão todos de acordo.

Continuou o Sr. Presidente, pedindo calma ao Sr. Vereador, tem que pôr um pouco

mais de espírito natalício na redação.

Disse a Srê Vereadora Regina Janeiro que isto tem estado calmo, já se discutiram

39pontos.

Continuou o Sr. Presidente, dizendo que está bem, mas aquilo que quer é que esta

proposta fique mesmo no ponto, nem mais tempo no forno, nem menos.

Falando do segundo parágrafo, deveria ficar, “reconhece-se o esforço que a

câmara municipal tem feito na melhoria de condições de trabalho para os

trabalhadores da câmara municipal e serviços municipalizados, subsistem no

entanto ainda situações para resolver”, podendo ficar o término do parágrafo. Se

assim for, o executivo P5 vota a favor.

Disse a Sr Vereadora Regina janeiro que não pode ser exatamente assim, porque

há desconformidade ao nível do português, mas não tem problema.

Questionou o Sr. Presidente qual é a desconformidade.

Pediu o Sr. Vereador Nuno Libório ao Sr. Presidente para repetir.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando que agora não sabe se vai dizer a

mesma coisa que disse, mas diria que poderia ficar, “conscientes e reconhecendo o

investimento que a câmara municipal tem vindo a fazer em prol da melhoria das

condições de trabalho para os trabalhadores da câmara municipal e serviços

municipalizados, subsistem no entanto (existem ou persistem, como se quiser),

condições de trabalho para melhorar, de acordo com a legislação laboral”, que é

como terminava o parágrafo.

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório que pode ficar igual.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando que não pode ser

“legislação laboral”, tem que ser só “legislação”, porque também há problemas de

acessibilidades, há situações onde estão trabalhadores municipais que são muito
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mais do que laborais, que são condições de cumprir a legislação portuguesa,

nomeadamente naquilo que às acessibilidades diz respeito.

Interveio o Sr. Presidente, pedindo à Sr Vereadora Regina janeiro para repetir a

proposta.

A Sr Vereadora Regina Janeiro interveio, referindo a proposta de alteração do

segundo parágrafo: “Conscientes e reconhecendo o investimento que a Câmara

Municipal de Vila Franca de Xira tem vindo a fazer para o melhoramento das

condições de trabalho dos trabalhadores da câmara municipal e SMAS, continuam

a subsistir situações desconformes, que necessitam de ser resolvidas, de acordo

com a legislação”.

Interveio o Dr. Fernando Barreiros, repetindo a proposta: “Conscientes e

reconhecendo o investimento que a câmara municipal tem vindo a desenvolver

para atribuir condições de trabalho aos trabalhadores da câmara municipal e

SMAS, subsistem ainda situações para melhorar, de acordo com a legislação”.

Disse o Sr. Presidente que é para resolver.

Interveio o Dr. Fernando Barreiros, referindo que é para melhorar, porque não há

desconformidade. Há uma melhoria, um acrescento de qualidade.

Disse o Sr. Vereador Nuno Libário que são desconformes, subsistem situações

desconformes.

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

CDU estão de acordo, e crê que por unanimidade estão todos de acordo, porque há

situações que, claramente, não podem acontecer.

O Sr. Vereador Nuno Libório tomou a palavra, repetindo a última parte da proposta

“(...) situações desconformes para melhorar, de acordo com legislação”.

O Sr. Presidente interveio novamente, dizendo que a palavra “desconforme” não

deve ser colocada, porque parece que a câmara municipal não corrige ilegalidades,

e não pode dizer que propriamente há ilegalidades. Das reuniões que tem tido com

os sindicatos, dessas matérias nunca lhe foi chamado que se estivesse a cometer

qualquer ilegalidade.

Agora, é possível e desejável, e o executivo está absolutamente de acordo em dar

continuidade ao trabalho que tem vindo a fazer, melhorar as condições de

trabalho. Portanto, sugeria que se encontrasse outro termo que não
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“desconformidades”.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, referindo que há legislação, e por acaso

quem introduziu a terminologia ou a palavra “legislação” aqui não foi a CDU.

Agora, todos sabem que há leis que não estão a ser cumpridas.

Disse o Sr. Presidente que provavelmente em nenhum sítio.

Respondeu a Sr Vereadora Regina Janeiro que não diz que não, mas o Sr.

Presidente que a deixe agora dizer um pouco “à presidente da câmara”, ou seja,

está-se a falar da “nossa quinta”, deste concelho, e da situação dos seus

trabalhadores. Portanto, há dois tipos de situações que preocupam os membros da

CDU, que assumem e creem que preocupam a todos, e também creem que o Sr.

Presidente, independentemente de, se calhar, poder não dar tanta prioridade, e se

fosse a CDU a gerir podia ter outra prioridade, e não está a fazer nenhum juízo, se

sente desconfortável com algumas situações que se têm. É verdade, pelo que não

percebe porque é que não se pode assumir, se o que acontece é efetivamente isto,

que algumas situações são mais graves do que outras, e claramente não respeitam

a legislação.

Volta a dizer que quem introduziu a palavra “legislação” aqui não foi a própria, que

diria só “desconformes”.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que “legislação laboral” foi o que os membros

daCDUpuseram.

Disse a Sr Vereadora Regina janeiro que foi o Sr. Presidente que disse, a própria

disse só “legislação”, ao que o Sr. Presidente respondeu que assim fica. Agora,

retira-se é a palavra “desconformidade”.

Interveio o Dr. Fernando Barreiros, referindo que o termo “legislação” foi

enquadrado na proposta, no segundo parágrafo, pela CDU.

Pediu o Sr. Presidente ao Dr. Fernando Barreiros para fazer o favor de ler outra vez

o texto, para ver se se acerta.

Interveio o Dr. Fernando Sarreiros, lendo a proposta de alteração ao segundo

parágrafo: “Considerando e reconhecendo o investimento que a câmara municipal

tem vindo a desenvolver para criar condições de trabalho aos trabalhadores da

câmara municipal e SMAS, subsistem ainda condições de trabalho para melhorar,

de acordo com a legislação.” Poderá ser também como o Sr. Presidente disse “de
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acordo com a respetiva legislação”, e retira-se o termo “laboral”, de que o Sr.

Presidente falou no início.

Disse a Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus que o termo “laboral” estava na

proposta da CDU.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que então passará à votação, com a alteração

ainda da alínea c), que dizia “6 meses” e agora a CDU propõe “até ao final do ano

2018”.

Concluiu, perguntando quem vota contra e quem se abstém, referindo que a

proposta é aprovada por unanimidade.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta dos membros da CDU, com as

alterações propostas.
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Assunto: INTERRUPÇÃO E RESPOSTA ÀS QUESTÕES COLOCADAS NO PERÍODO

ANTESDAORDEMDODIA

Após a discussão do ponto 40 da ordem do dia, interveio o Sr. Presidente, referindo

que se alguém do público presente quiser intervir, pode-se inscrever, ou então

interromperá, para se tomar um café.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, propondo, tendo em conta que se tem

efetivamente 50 minutos, que se faça um intervalo apenas de 10 minutos para o

Sr. Presidente se poder inteirar daquilo que foi colocado no período antes da ordem

do dia, e voltava-se, dando-se as respostas ao período antes da ordem do dia antes

do público, pois se calhar atalhava-se, uma vez que ainda se tem a parte privada

da reunião a seguir-—

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que acolhe a sugestão e regressa-se aos

trabalhos ao meio-dia, sendo que entretanto vai-se inteirando daquilo que foi o

período antes da ordem do dia.

Após a interrupção, interveio novamente, para dar continuidade à reunião,

começando por dar as respostas ao período antes da ordem do dia.

interv
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Pelas 12h45, após as respostas às questões colocadas no período antes da ordem
do dia, informou o Sr. Presidente que o Sr. Vice-Presidente falará depois sobre as
questões que o próprio pediu para o mesmo falar, mas passará de imediato a
palavra ao público presente, prosseguindo posteriormente a reunião com a
intervenção do Sr. Vice-Presidente e a análise do ponto 41 da ordem do dia, a
discutirem privado.

—
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS - OBRAS JUNTO ÀS ESCOLAS - ALVERCA DO

RIBATEJO

Interveio o Sr. Presidente, referindo que passará a palavra imediatamente ao Sr.
Manuel Lourenço, porque tem necessidade de se ausentar, dado que tem um
compromisso pessoal. Assim, se as demais pessoas que se inscreveram não se
importarem, dá já a palavra ao munícipe.

Tomou a palavra o munícipe, Sr. Manuel Lourenço, cumprimentando todos e
agradecendo ao Sr. Presidente por o ter facilitado, mas entretanto foi lá fora e foi
tentar resolver. Neste momento é uma “babysitter”, tem que ir buscar o seu neto
à escola, e era essa a sua preocupação, pois está a sair agora, às 13h00. Já
telefonou a alguém para o trazerem, senão depois não ouvia a resposta do Sr.
Presidente, e prefere ouvir a resposta, pois o neto há de alguém trazê-lo.
De qualquer maneira, gostaria de dar os parabéns a todos os ârgãos instalados,

porque ainda não teve essa oportunidade, é a primeira vez que vem a uma
reunião de câmara, e não queria deixar passar esta ocasião sem desejar a todos,
sem exceção, um bom trabalho, e que o público esteja atento àquilo que foi por
todos dito durante a campanha eleitoral. Os eleitos que não se esqueçam das
coisas que prometeram.

Interveio o Sr. Presidente, pedindo ao munícipe para colocar as questões,
agradecendo, de qualquer modo, a manifestação.

Prosseguiu o munícipe, mencionando ter duas questões, que são rápidas, e sabe
que não pode entrar por aí, de qualquer maneira vai dizer. Uma delas é sobre a
ocupação da via pública e aquilo a que chama de ocupação da via pública é
generalizado, não está a apontar sítios, este ou aquele. Tem uma razão, é porque
se apontar um sítio pode estar alguém no público que diga “está a fazer queixa”, e
não vai para as queixas.

A câmara municipal tem fiscalização, e já disse isto noutros lados, pensa que a
fiscalização é que deve atuar, sendo que há muitos espaços públicos em Alverca

que estão neste momento a ser ocupados indevidamente. Não diz este ou aquele,

porque os presentes sabem isso tão bem quanto o próprio, porque andam em

Alverca, e agora o próprio se calhar anda mais, porque tem muito mais tempo
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paraofazer.

Contudo, deixa duas ou três questões no ar.

O Sr. Presidente falou, e muito bem, que o comércio tem que se adaptar, a sua

mulher é comerciante, paga os seus impostos, e tem que se adaptar aos horários,

é verdade, não tem dúvidas sobre isso, só que há uma coisa que o Sr. Presidente

também sabe, e está ligado com a ocupação da via pública, com os espaços

públicos. Quem é que paga? A maior parte das pessoas que anda por aí pelas ruas

paga os impostos ao Estado? Houve alguma preocupação? Algumas delas até são

autorizadas pela junta de freguesia, e se calhar até pela câmara municipal, como

iniciativas culturais. São pessoas que trabalham, fazem o seu biscate, que lhe

perguntem se pagam alguma coisa. —

É evidente que defende o comércio, porque tem um, é evidente que defende que

está mal. Na altura do Natal, quando o comércio, que paga tudo e mais alguma

coisa, pretende que as suas vendas, para pagar os seus impostos, sejam
melhores, há uma concorrência desleal nas ruas, que não se sabe de quem, nem
autorizado por quem. Considera que é preciso ter em atenção, não é preciso só
estar à espera das coletividades, de ser para coletividade A ou B, não é isso que

está em causa, o problema é mais profundo, o comércio está de rastos. Querem
fechar as portas todas ao comércio, que fechem e acabe-se com isto.

A sua questão tem a ver com a generalidade da ocupação da via pública, com
pequenas oficinas, outras coisas mais que já se vêm nas ruas, e não há ninguém,

a fiscalização municipal não anda nas ruas. É preciso que alguém tenha que vir a
reunião levantar estas questões para quê?

A outra questão que gostaria de colocar, esta muito mais grave, tem a ver com a

sua situação de babysitter. Vai todos os dias 4 vezes à escola Pedro jacques de

Magalhães, de manhã, vai ao meio-dia buscar o neto para o almoço, vai depois, de

acordo com o horário, à tarde, e anda ali para trás e para diante.

Não queria assistir, nem quer participar, numa batalha campal que qualquer dia se

vai dar ali, pois vai haver lá pancada a sério. Agora está o tempo bom, de sol, que
ainda mais ou menos empurra, as pessoas não sabem se estão as setas no chão,

pois andam só de um lado para o outro, e dá-lhe até a impressão que há pessoas

que tiram a carta só para irem buscar o neto à escola, mas esse é outro caso.
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Quase que se põem os carros dentro da escola e depois os miúdos querem sair,
quando se abre o portão, mas já não conseguem, porque os carros estão lá
enfiados. São pais, mães, avós, toda a gente, não há bom senso, pelo que um dia
há ali um acidente, e questiona por onde é que entram as ambulâncias. Desde a
rotunda até acima ninguém consegue, nem entrar, nem sair. A PSP, Escola Segura,
vai a outros horários, àqueles em que há problemas sérios não aparece, e já
telefonou para a PSP.

Não está a levantar uma questão por ser a câmara municipal, é para o Sr.
Presidente fazer o favor, junto do comandante da esquadra, ou os Srs.
Presidentes, estando também presente o Sr. Presidente da junta, de pressionarem.
Sabe que há obras a iniciar, e a sua pergunta é para quando. Costuma dizer que
no dia em que começarem as obras e tenham que se deixar os carros do outro
lado, quer ver como é que se chega com o carro ao portão. —

Assim, a sua pergunta é para quando se iniciam as obras, se possível, e a ver se
começavam rápido e se se arrumava a questão com aquela gente toda.
Interveio o Sr. Presidente, mencionando que se as outras duas pessoas que
pretendem intervir não se importarem dará já a resposta, para o munícipe ir à sua
vida e ir zaragatear com os pais, que põem os carros à frente do portão.
O munícipe falou de uma questão que efetivamente tem exigências de
fiscalização, que não passam muito, nem pela junta, nem pela câmara municipal,
que é a concorrência desleal, nestas alturas e noutras, em que há muita gente que
anda a vender na rua, e a fiscalidade, se calhar, é nenhuma. Portanto, essa é uma
matéria de fundo, e todos aqueles que cumprem, como todos devem cumprir,
pagando os seus impostos, não devem estar sujeitos a uma concorrência deste
tipo. É uma questão de que também se tem vindo a falar com a PSP e GNR, para
atuarem de acordo com as suas próprias competências.

Quanto à situação na escola Gago Coutinho, mas pensa que é mais na escola
Pedro jacques de Magalhães, efetivamente é de uma geração que ia a pé para a
escola. Não sabe se estava bem, se não estava, provavelmente não estaria, mas o
que não está bem também é a superproteção, que faz com que, como o munícipe
disse, quase que se entra com os veículos para dentro da escola para levar os
respetivos filhos. Pensa que nestas coisas, como em tudo na vida, tem de haver
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algum equilíbrio, se numa situação em que está a chover até é compreensível,
quando está bom tempo não se percebe.

De qualquer modo ir-se-á melhorar a capacidade de estacionamento naquela
zona, sendo verdade que é uma obra difícil, que vai trazer muitas incomodidades a
quem vai para ali, mas estão-se a encontrar soluções para as pessoas deixarem o
carro mais longe, o que quer dizer que têm de ir a pé em alguns casos.

Tentar-se-á fasear a obra para que ainda haja ali proximamente estacionamento,
mas há de haver um momento em que não é possível ir até ao portão da escola, e
isso tem muito a ver com a perspetiva de questões de cidadania, que todos
deviam ter em linha de conta. Não se pode estar a barrar a circulação de ninguém
e estar ali à frente do portão, e estas são outras coisas em que, se calhar, nem
que se tivessem ali 1 000 estacionamentos, a situação mantinha-se.
Continuou, referindo que agora é o próprio que está a falar, depois o munícipe lhe
falará, quando o encontrar na rua, senão não chega à escola à hora que disse que
iachegar.
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Assunto: PERiODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

SITUAÇÕES NO CASAL DO BREJO E BAIRRO DA AMA - ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o munícipe, Sr. Manuel Matias Guerreiro, referindo que, como

representante de todos os moradores da rua Olival das Minas, estrada da Arruda,

rua do Brejo, rua Projetada à Fonte do Choupal, bairro da AMA, Várzea do Brejo e

rio Crós-Cós, foi à junta de freguesia de Alverca do Ribatejo, na pessoa do seu

presidente, e à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, na pessoa do Sr.

Vereador do departamento de urbanismo, e entregou 3 abaixo-assinados. A

primeira petição foi a 2011/05/25, com 100 assinaturas e fotos; a segunda petição

foi em 2013/08/16, com 540 assinaturas e fotos; a terceira petição foi em

2014/03/17, com 750 assinaturas e fotos.

São 16 proprietários, mas contam 21 lotes, que hoje servem moradores, casa de

comércio e indústria, 2 oficinas de reparação de automóveis, lotes 8 e 9 ocupados

pela igreja evangélica, 15 garagens, e 2 lotes de terreno para construção, na rua

Olival das Minas, em que todas as infraestruturas deste loteamento foram

custeadas pelos proprietários, que constam nos documentos, que vai apresentar.

Assim, vai apresentar os documentos, e não é preciso tirar fotocópia, ficam para
serem consultados depois. —

Terminou, agradecendo e referindo que já teve também uma reunião com o Sr.
Presidente da junta há dias. —

Interveio o Sr. Presidente, agradecendo e dizendo ao munícipe que vai ler com

toda a atenção, e ver, destes 3 abaixo-assinados, o que é que aconteceu, e pelos

vistos não aconteceu grande coisa.

Continuou, perguntando à Arqt Teresa Laranjeira se esta questão é a da ligação

que se pretende fazer.

Tendo o munícipe falado, disse o Sr. Presidente que em primeiro lugar estava só a

tentar esclarecer se é a zona que pensa, e é, pelo que aquilo que se está a tentar
resolver é fazer essa ligação. Contudo, para o efeito há dois tipos de questões: A

primeira é a altimetria que aquela zona tem. Aquilo começa numa zona junto às

garagens, bastante baixa, depois tem uma grande elevação, e tem que se

encontrar uma solução para suavizar essa inclinação; A segunda questão é a de

algumas casas que não são da câmara municipal, que as tem de adquirir para dar
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continuidade, e é nisso que se está a trabalhar.

Assim sendo, esta é a resposta que pode dar, e está a citar de memória, porque

foi uma das coisas que ouviu há uns tempos atrás, talvez em 2016 ou coisa que o

valha, em que depois pediu aos serviços respetivos, das obras municipais, que

estão à responsabilidade do vice-presidente, Sr. António Oliveira, que já fizeram

um levantamento da situação, para ver de que modo é que se poderá resolver.

Se a resolução das questões morfológicas do terreno são possíveis de resolver,

apesar de com alguma dificuldade, neste momento há outra, que é a de se ficar

na posse das 2 construções que lá estão, que são necessárias, porque estão no

meio do acesso.

Portanto, está-se a trabalhar nisso, sem prejuízo de aprofundar melhor. Tem os

documentos, vai juntá-los ao processo, e continuar-se-á a trabalhar no mesmo, de

uma situação que tem décadas. Quando se planeia algo e depois não se prevê o

que é necessário fazer a seguir, e não se reserva o terreno para o efeito, o que

acontece é ter casas no meio de uma necessidade de arruamento, que é o caso,

mas está-se a trabalhar nesse sentido.

Interveio o munícipe, lembrando o que o Sr. Presidente já tinha dito em 2012.

Retomou a palavra o Sr. Presidente, referindo que não se pode chegar ali e deitar

as casas abaixo, pois está-se num estado de direito, e era a mesma coisa se uma

das construções fosse do munícipe, ia-se para ali com um bulldozer, a construção

ia para o chão, e nem sabe o que é que o munícipe lhe fazia.

Disse o munícipe que as casas estão desocupadas, não mora lá ninguém.

O Sr. Presidente interveio, mencionando que se está em cima do acontecimento, e

está-se mais perto de resolver do que aqui há 30 ou 40 anos atrás, pois aquilo tem

se calhar mais de 40 anos ou 40 anos, desde a construção daquelas garagens.

Na altura a estrada ficou sem saída, e devia ter ficado com saída.

Interveio de novo o munícipe, dizendo que o trânsito é tão grande, e por causa das

igrejas muitas das vezes os moradores têm problemas em tirar o carro da

garagem.

Respondeu o Sr. Presidente que é uma questão de fé, que se vai resolver.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

URBANIZAÇÃO DA MALVAROSA - ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o munícipe, Sr. António Cid, cumprimentando todos os presentes,

dizendo que é pena, de facto, que não esteja na reunião uma moldura humana

que pudesse testemunhar hoje um facto, pois ficou encantado com o Sr. Manuel

Guerreiro, representativo de moradores, o que revela já um prazer para os

alverquenses, pois talvez seja o começo aqui de um maior empenho das pessoas e

uma responsabilização democrática, que os mais jovens necessitam de encarar no
futuro.

Em relação à Malvarosa, gostaria de dizer que está a acabar o ano, e numa breve,
brevíssima mesmo, resenha do que foi feito, dirá que foi feita alguma coisa, sem

dúvida nenhuma, mas há muito mais a fazer, e o Sr. Presidente tem ideia de tudo
isso.

Até fica ainda hoje admirado como é que não se avançou já no lote 59, que é a
parte superior, em que existem lá aquelas grandes floreiras, que iam trazer

muitíssimos estacionamentos à Malvarosa. Numa reunião de câmara, em que a
associação esteve presente, quase que se concluiu que sim, que isso vai avançar
no mais breve tempo possível, mas até ao momento ainda não avançou.

De qualquer forma, há imensas coisas que continuam por fazer na Malvarosa,

infraestruturas, equipamentos, os moradores continuam à espera de tudo isso, e

recorda, por exemplo, que em 2013, veio-lhe agora à ideia, a Coligação Novo

Rumo até apresentou um documento sobre a construção no local do McDonalds, e
a coligação, na pessoa da Sr Vereadora Helena Pereira de jesus, que assinou esse

documento, dizia que há infraestruturas e equipamentos que possivelmente nem

irão ser construídos. Ora, os moradores continuam a apostar que devem ser
construídos.

Interveio o Sr. Presidente, perguntando se pode perceber o que é que o munícipe

quer e, objetivamente, qual é a pergdnta. Já se conhecem muito bem, os eleitos

estão presentes para o ouvir, para fazer as perguntas que bem entender, e se

quer falar sobre a Malvarosa, já disse que há falta de estacionamento e não sabe

mais o quê, já se ouviu isso 50 vezes da boca do munícipe. Portanto, gostaria de

lhe pedir, se não tem que lhe cortar a palavra, que diga objetivamente quais são
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as questões.

Interveio de novo o munícipe, mencionando que as questões prendem-se com os
equipamentos desportivos. Há 13 anos que os moradores estão à espera, e nada
sefez,zero.

As questões prendem-se com uma rua que há 4 anos foi aberta ao público, que é a
rua josué Martins Romão, e continua sem iluminação pública. —

A outra questão que pretendia colocar muito diretamente prende-se com as
garantias bancárias. Para quando? As garantias bancárias poderão ajudar nas
infraestruturas e equipamentos.

Outra questão prende-se com o estacionamento, com a construção contínua que
se verifica na Malvarosa, cada vez é mais evidente a falta de lugares para
estacionamento público. Assim, esta é mais uma das razões que coloca hoje ao Sr.
Presidente, para explicar, se for possível.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que já se explicou 50 vezes, e vai-se explicar

mais uma. De qualquer modo, depois passará a palavra ao Sr. Vice-Presidente,
que é quem está agora com estas incumbências, mas antes dirá que só não vê
quem não quer ver aquilo que a câmara municipal lá fez. Pode-se estar sempre a
dizer e a repisar as mesmas coisas, mas fez-se, e aliás esta matéria já foi falada no
período antes da ordem do dia, e já respondeu.

Efetivamente fez-se, vai-se continuar a fazer, a câmara municipal está disponível

para fazer e construir, de acordo com um diálogo sério, honesto e de gente de
bem. Se assim for, chega-se longe, se assim não for, tem que se falar com quem
efetivamente tem uma ideia construtiva, e não tenha uma ideia de perseguição,
de provocação, de desonestidade mental.

Perguntou o Sr. António Cd se foi isso que esteve a falar

Respondeu o Sr. Presidente que o munícipe sabe bem do que é que o próprio está

a falar, e, efetivamente, sobre estas matérias há uma coisa que preserva muito,

que é o seu bom nome e a sua honestidade. O munícipe, sobre o próprio, já disse
tudo o que havia a dizer, que nunca devia ter sido dito, e ainda há pouco tempo

descobriu um e-mail do munícipe em que lhe deu vontade de vomitar, tal era a

pesporrência do que disso, mas enfim, é a vida.

Outra coisa é, de facto, fazer aquilo que é necessário fazer, que é o que se está a
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fazer. Se efetivamente não é à mesma velocidade que os moradores entendiam, é

a velocidade que é possível, e é isso que se vai fazer, que se vai continuar a fazer,

o que já se disse várias vezes. Acolheram-se muitas das sugestões que os
moradores deram, a câmara municipal está disponível para continuar a acolher,

mas numa perspetiva de civilidade, tranquilidade, e não, sistematicamente, usar a

Malvarosa com outros fins, de perseguição e pôr em causa o bom nome das
pessoas que estão na câmara municipal, para trabalhar para a população, dando o
seu melhor. Não é para ouvir enxovalhos, que o munícipe já produziu em reunião

de câmara várias vezes. Hoje por acaso até nem esteve mal de todo, mas também

lhe tirou a palavra, senão ia por aí fora.
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Assunto: FINAL DA REUNIÃO

Interveio o Sr. Presidente, após o período do público, dando a palavra ao Sr. Vice-
Presidente para responder às questões que foram colocadas no período antes da
ordem do dia.

—

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, dizendo que será rápido, não que os
assuntos não mereçam mais extensão, mas derivado ao adiantado da hora.
Após os esclarecimentos do Sr. Vice-Presidente, interveio a Sr Vereadora Regina
janeiro, perguntando se pode voltar a levantar as questões na próxima reunião,
porque têm a ver com as que foram hoje colocadas.

Disse o Sr. Presidente que há uma volta, e não há segunda volta, a não ser que
seja uma coisa extraordinária. Num ou outro momento a Sr Vereadora faz as
conclusões daquilo que foram as respostas ao período antes da ordem do dia, e
aquilo que lhe pergunta é se há alguma assim transcendente que queira colocar.---
Disse o Sr. Vereador Nuno Libério que o próprio tem, mas não é transcendente.
Disse a Sr Vereadora Regina janeiro que também tem.

Perguntou o Sr. Presidente quem é que vai falar, pois da última vez que fez isto
falaram os 4, e há o mínimo de regras, senão não vale a pena. Os Srs. Vereadores
perguntaram, o próprio respondeu, se a resposta não é do agrado dos mesmos, na
próxima reunião de câmara coloquem essas questões outra vez, pois estas
situações não têm grande sentido. Ainda se fosse uma coisa relativamente curta e
de um só, mas lembra-se bem de qual foi a última vez, foram os 4 a falar, teve-se
outra repetição do período antes da ordem do dia. Neste sentido, pede desculpa,
mas isso também não pode ser. Se a Sr? Vereadora quiser falar sobre uma questão
relativamente curta dá-lhe a palavra, se não na próxima reunião de câmara diz que
não ficou esclarecida e volta ao tema, é como quiser.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando que depois se verá o tempo
que o Sr. Presidente utilizou agora, no uso da palavra, e aquilo que a própria vai
utilizar, e compara-se.

—

Após a intervenção da Sr Vereadora, interveio o Sr. Presidente, agradecendo e
referindo que não vai dar a palavra ao Sr. Vereador Nuno Libório. Deu a palavra à
Sr Vereadora, e o Sr. Vereador, na próxima reunião, e mais os restantes membros
da CDU, se quiserem voltar aos temas de que se falou, falarão. Aquilo que a Sr
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Vereadora Regina Janeiro disse que não ia fazer, foi o que fez, foi uma conclusão.
Assim, o Sr. Vereador falará numa próxima oportunidade.

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório que as questões que gostaria de colocar são no
seguimento de intervenções que fez, em nome, obviamente, da bancada da CDU, e
que não foram respondidas.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo, se não foram respondidas, qual foi a questão
que não foi respondida.

O Sr. Vereador Nuno Libório interveio novamente, respondendo que se o Sr.
Presidente lhe der a palavra perceberá porquê.

O Sr. Presidente interveio, dizendo que se for alguma questão a que não
respondeu, ou algum dos seus colegas, naturalmente que sim. Agora, se é para ir
questionar aquilo que já disse, não. Efetivamente, no mandato passado não era
assim que funcionava, agora está a funcionar assim, e não pode ser. Há dois
momentos do período antes da ordem do dia, e isso não pode permitir.
Outra coisa, e o Sr. Vereador devia começar por aí, e imediatamente dar-lhe-ia a
palavra, é não ter respondido a uma questão, mas se é para o Sr. Vereador dizer,
rebater, aquilo que foi dito, isso não pode ser, O que pode ser é o Sr. Vereador
dizer que não foi respondido à questão X, e vai procurar responder. Para
questionar, etc., então isso o Sr. Vereador faz na próxima reunião de câmara. Deu
a resposta que deu, o Sr. Vereador fez a pergunta que quis fazer, e se quer mais
algum esclarecimento então fá-lo-á na próxima reunião de câmara. Por outro lado,
se, e isso aconteceu algumas vezes, até já neste mandato, não houve resposta da
parte, neste caso do próprio, então o Sr. Vereador que diga qual foi a pergunta que
nãofoi respondida.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, mencionando que se vai mesmo referir às
duas questões que, no seu entender, não foram devidamente respondidas.

O Sr. Presidente interveio, referindo que então pede desculpa, e o Sr. Vereador vai
ter que o fazer na próxima reunião de câmara.

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório que não foram respondidas, tendo o Sr.

Presidente perguntado quais foram, pois o Sr. Vereador disse que não foram
devidamente respondidas.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo que não foram respondidas.
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O Sr. Presidente interveio, perguntando quais foram.
Interveio de novo o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que pensa que tem de
haver também alguma serenidade na forma como se desenvolve o debate. —

Respondeu o Sr. Presidente que é toda a serenidade, não se pode é fazer dois
períodos antes da ordem do dia, que é o que os Srs. Vereadores têm vindo a fazer.
Mencionou o Sr. Vereador que há uma questão de fundo, o Sr. Presidente sabe que
da sua parte, e da parte da sua bancada, não interferem sobre o conteúdo
inclusive mental, das intervenções do executivo, e pede que no uso da palavra o
Sr. Presidente respeite a liberdade de expressão que também assiste à sua
bancada. Se o Sr. Presidente lhe permitir gostaria de concluir, colocando duas
questões muito objetivas. É um direito do presidente da câmara não querer
responder ou remeter a sua resposta para tempo posterior.

Assim, se lhe permitir, são duas perguntas.

Disse o Sr. Presidente que o Sr. Vereador fez uma série de perguntas, e questiona
quais é que não foram respondidas.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo que se calhar tem a ver com o
facto do Sr. Presidente não ter estado no início, mas seguramente que lhe foi
transmitida toda a preocupação expressa pela bancada da CDU. São duas
questões, uma é relativa ao acionamento das garantias bancárias.

Interveio o Sr. Presidente, perguntando se não foi respondida, pois pode é o Sr.
Vereador não estar esclarecido, e isso passa para a próxima. Foi respondido, passa
para a próxima, é uma matéria que foi colocada várias vezes, o Sr. Vereador pode
colocar as vezes que entender, em todas as reuniões de câmara, mas agora já
respondeu, não vai responder segunda vez senão parece um papagaio.
Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, mencionando que não olha para o Sr.
Presidente com essa intenção, como sabe, é com o devido respeito que faz este
tipode intervenção.

Questionou o Sr. Presidente qual é a outra questão.

Prosseguiu o Sr. Vereador, dizendo que o acionamento das garantias bancárias tem
um pressuposto.

Pediu o Sr. Presidente ao Sr. Vereador para não insistir.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libério, pedindo ao Sr. Presidente que não faça isso,

final 3/4



19. Livro

_____________

127
Reunião de 2017/12/06

Município Proc2

_____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

porque está a quebrar uma questão de respeito pela força político-partidária CDU,
pois nem sequer o leva para o campo pessoal.

Interveio o Sr. Presidente, referindo ao Sr. Vereador para não insistir, e é com todo
o respeito, mas os Srs. Vereadores também têm que ter respeito por si e pela sua
bancada. —

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório que portanto o Sr. Presidente não o deixa
concluir a sua intervenção.

Respondeu o Sr. Presidente que não deixa.

O Sr. Vereador Nuno Libário disse ainda que fica registado esse comportamento,
que considera pouco adequado para o funcionamento colegial da câmara
municipal.

Disse o Sr. Presidente que o Sr. Vereador coloca as questões para a próxima
reunião. Disse que houve duas questões que não foram respondidas, mas foram
respondidas, e o Sr. Vereador quer voltar à conversa.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libário, mencionando que o Sr. Presidente não lhe
deu a palavra, nem sequer lhe dá a oportunidade de colocar a questão.
Prosseguiu o Sr. Presidente, dizendo que o Sr. Vereador falou na Malvarosa e no
acionamento das garantias bancárias, e respondeu. Se não está suficientemente
esclarecido, na próxima reunião de câmara que coloque essa questão.
Interveio novamente o Sr. Vereador, referindo que já disse que não é só sobre isso,
mastambémporisso. —

Disse o Sr. Presidente que o Sr. Vereador já fez a pergunta, o próprio já respondeu.
Se a resposta não é satisfatória coloca-a novamente na próxima reunião de
câmara, porque já percebeu que há uma segunda ronda, sempre, da parte da CDU,
que é para ainda ir aprofundar a questão. Assim, os Srs. Vereadores que
desculpem, mas isso não. Já começou a perceber que é assim, há uma primeira
ronda, depois há uma segunda ronda, e ainda há a conclusão daquilo que o próprio
disse. Os Srs. Vereadores que tenham dá.

—

Assim sendo, pois supõe que a segunda questão também já foi respondida, mas
pelos vistos não suficientemente esclarecida, irá passar para o último ponto, que
tem de ser discutido em privado, pelo que agradece a todos os assistentes que
saiam do espaço.

final 4(4
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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.

42 ata minuta
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Encerramento às 13h35.

Esta ata foi aprovada, por unanimidade, na reunião de 2018/01/24, tendo sido

dispensada a sua leitura, por ter sido previamente distribuída a todos os membros.

E eu,? , Fernando Paulo Serra Barreiros,

Diretor do Departamento de G stào Administrativa, Financeira e jurídica, a

subscrevi.

O Vice-Presidente da Câm ra Municipal,

- é ónio da Silva de Oliveira -

O Presidente da Câmara Municipftí,

- Alb rto Simoes Maia esquita -

encerra


