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MUNICÍPIO DE VILA F4NCA DE XIRA

CÂMARA MUNIIIPAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E PÚBLICA DE 2017/12/20

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas 09h30, no Salão

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

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

estando presentes os Srs. Vereadores:

Regina Célia Gonçalves Agostinho Janeiro;

.josé António da Silva de Oliveira: —

Nuno Miguel Marques Libório;

Helena Margarida Mendes Pereira de jesus;

Maria Manuela Pacheco Ralha;

• António José Sequeira Félix;

• Maria de Fátima Pires Antunes;

Cláudia Sofia Oliveira Martins;

Carlos Miguel Vilar Patrão.

Entrou no decurso da reuniâo, no início do período antes da ordem do dia, o Sr.

Vereador Mário Manuel Calado dos Santos, pelas 09h35. —

Saiu no decurso da reunião o Sr. Presidente, pelas 11h17, após a votação do ponto 27,

tendo regressado pelas 11h37, após a votação do ponto 31.

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

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

Maria Gaião Moreira, Coordenadora Técnica.

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

expediente apresentado:
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Assunto: PRESENÇAS DO PESSOAL DIRIGENTE E TÉCNICOS

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

• Chefe do Gabinete

Dr. Renato Gonçalves

• Adjuntos

Dr Filomena Serrazina

Jorge Zacarias

GABINETE DE APOIO À VEREACÃO

• Adjuntos

Dr. Alexandre Sargento

Dr Andreia Revez

• Secretário

Osvaldo Pires

• Assessoria

Dr. Luís Carvalho

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

•Chefeda 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
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• Diretora, em regime de substituição

Arqt? Teresa Laranjeira

Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana

• Coordenador da Divisão

Urb Ricardo Ramalho

• Técnica Superior

Eng Carla Alcobia

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS

• Diretora, em regime de substituição

Eng Sofia Galhofas

Divisão de Infraestruturas Tecnoláqicas

• Chefe da Divisão

Eng2 Clemente Rocha

DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO E CULTURA

Divisão de Educação

• Chefe da Divisão

Dr. Pedro Montes

Divisão de Cultura, Turismo, Património e Museus

• Técnica Superior

Dr Filipa Silva

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, DESPORTO, EQUIPAMENTOS E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público

• Técnico Superior

Dr. Luís Rafael

Divisão de Desporto e Equipamentos

• Chefe da Divisão

Dr. Vftor Félix

Divisão de Desenvolvimento Social

• Chefe da Divisão

Dr Ana Carla Costa

Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e luventude
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• Coordenadora

Dr Anabela Pereira

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITAÇÃO URBANA

.Chefeda Equipa

Urb Luís Matas de Sousa

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO —

Divisão Administrativa e Financeira ---—

.Chefe da Divisão —

Dr Teresa Botelho

Técnica Superior

DrTâniajesus

Divisão de Águas, Saneamento e Equipamento

• Chefe da Divisão, em regime de substituição

Eng2 António Novais

Divisão Comercial
—

• Chefe da Divisão

Dr Vanessa Cirilo

OUTRAS PRESENÇAS

• Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ASSUNTOS DE INTERESSE

Interveio o Sr. Presidente, cumprimentando todos os presentes e dando início à
reunião de câmara, referindo algumas breves informações, dizendo, em primeiro
lugar, que foram inauguradas, já neste mês de dezembro, duas importantes
exposições no Museu do Neo-Realismo.

No dia 2017/12/09 foi iniciado novo ciclo expositivo de arte contemporânea
intitulado “COSMO/POLÍTICA”, e “A Sexta Parte do Mundo” é o título da primeira
exposição deste ciclo, que surge no âmbito do centenário da Revolução Russa, e
vai estar patente até ao dia 2018/05/13, decorrendo o ciclo de arte contemporânea
até 2020.

No dia 2017/12/14 houve a inauguração da exposição “Miúdos: A vida, às mãos
cheias. A infância do Neo-Realismo português”, que incide sobre a produção
artística do movimento neorrealista, nas suas diversas expressôes, sobre as
crianças, situando-se numa linha cronológica entre os finais da década de 1930 e
1960, do século XX, estando patente até setembro de 2018.
Prosseguiu, dizendo que também ontem, no Salão Nobre da câmara municipal,
houve um momento muito gratificante, no âmbito do concurso de habitação, em
que a câmara municipal procedeu à entrega de frações municipais a 7 agregados
familiares, nesta mesma cerimónia pública. São pessoas que necessitam de uma
habitação condigna, e passaram a tê-la a partir de ontem, no âmbito deste
concurso, que termina em fevereiro. Depois irá seguir-se um novo concurso, e
tentar-se-á ainda encontrar soluções até lá.

—
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

TRANSMISSÃO ON-LINE DA REUNIÃO DE CÂMARA

Interveio o Sr. Presidente, informando, relativamente às transmissões on-line das

reuniões de câmara, que se fizeram contactos telefónicos e de comunicação
eletrônica, que depois se receberam também da Comissão Nacional de Proteção de
Dados, no passado dia 15, que informou que pretende considerar esta notificação
como necessitando de controlo prévio, ou seja, solicitou-se informação se se
poderia desde já avançar com as reuniões on-line, mas a Comissão Nacional de
Proteção de Dados diz que se terá de aguardar pelo controlo prévio da mesma.
Portanto, vai-se aguardar esta exigência, das questões processuais, para que, em
termos técnicos, esta transmissão das reuniões da câmara municipal se faça, e
também da assembleia municipal, mas sobre isto o Sr. Presidente da assembleia
falará amanhã. Aguardar-se-á efetivamente este controlo prévio, porque, da parte
da câmara municipal, tem-se tudo preparado para o efeito.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DA ANTIGA ESCOLA N1 DA ARMADA

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, cumprimentando todos os presentes e,
tendo em conta à época que se vive, podendo eventualmente não fazer mais uso
da palavra, desejando umas boas festas a todos, um bom Natal e também um bom
Ano Novo, que no seu conceito é naturalmente um ano em que haja menos
desigualdades sociais, mais solidariedade, mais fraternidade e onde se construa

um concelho melhor para viver, trabalhar, visitar, investir e para estudar.

Prosseguiu, dizendo que os membros da CDU tiveram acesso, através da
comunicação social, e aliás o Sr. Presidente, na última reunião, também tinha feito
referência, à escritura da aquisição daquilo a que se chama Quinta da Marinha,
Quinta das Torres, que todos bem conhecem.

Tendo em conta a dimensão e importância deste projeto para o concelho, o que
gostariam de colocar é quais são os passos seguintes, quais são as diferentes

ações que se vão fazer e, já agora também, relembrar que em reunião de câmara

já tinham pedido acesso ao estudo, e uma vez mais reforçam o pedido de
informação para que também possam fazer o seu trabalho, tal como foram
mandatados pela população.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, pedindo ao seu gabinete para fazer chegar
rapidamente o CD com o estudo que existe, pelo qual se discutiu e refletiu, tendo

cada um tomado as decisões que achou mais adequadas politicamente, sobre a
aquisição da antiga Escola n2 1 da Armada, Quinta das Torres, que teve o seu

desfecho, em termos de aquisição, no dia 7 de dezembro, com a escritura.
Vai dar duas ou três notas, e refere, em primeiro lugar, que só se avançou com
este procedimento de aquisição quando, por um lado, se tinha na posse um estudo
urbanístico, pelo qual o executivo se poderia identificar com aquilo que era
necessário fazer, não só na área de Vila Franca de Xira, mas também,

posteriormente, com Alhandra, e, por outro lado, tinha de haver, conforme já disse

mais do que uma vez, uma âncora, e tem todo o sentido dizer âncora, porque

aquela era a Escola da Armada, que era o princípio de todo aquele processo, a

questão do Tribunal do Comércio.

Portanto, consolidado este aspeto, vai-se passar para outros, sendo que se está a
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trabaLhar com o Departamento de Gestão Urbanística, Planeamento e
Requalificação Urbana, para perceber qual é a figura urbanística mais adequada

para permitir a instalação de empresas e outras atividades naquele local.

Tem-se a obrigação de chegar a um consenso ou o consenso possível, pois
também não vale a pena martirizarem-se todos num consenso absoluto, porque
isso não existe, e cada um dará as suas opiniões, algumas muito louváveis, que
contribuirão para a melhoria do processo, e ver-se-á. Fez-se um investimento, e o
executivo gostaria muito que, no final deste mandato ou num mandato seguinte,
se tivesse sido ressarcido através da aquisição, por empresas, de alguns espaços
da Armada.

Da discussão interna que já se fez afigura-se que, em termos urbanísticos, o mais
adequado é avançar para um loteamento, mas ainda não se fechou
completamente essa ideia, e isto porque, havendo um loteamento, com alguns
espaços bem definidos, naturalmente que é possível alguma empresa perceber
quais são os espaços que estão disponíveis para avançar e se instalar.
Algumas empresas já vieram ter com a câmara municipal, algumas muito
interessantes, em termos da atividade, mas não vai agora referir porque não vale a
pena estar a dizer uma coisa que ainda está numa fase muito embrionária. É uma
situação que eventualmente terá de ter uma decisão no início do próximo ano, e se
essa situação se concretizar pensa que vai ser bastante importante, em termos
económicos, para o concelho. Outras empresas já o manifestaram e já visitaram o
local, e tudo isto vai começar a mexer.

É verdade, e é bom ter isto em linha de conta, que este não é um processo de um
mandato, é um processo de mandatos, e a quem gere a câmara municipal
compete perspetivar, com a manifestação de todos, qual é o melhor caminho a
seguir.

—

O executivo tem essa visão, mas diria que sobre todo este processo, e esperria o
próprio que se enganasse, e que fosse muito mais rápido, é preciso ter a
consciência que as coisas têm negociações, são demoradas, e não se quer também
instalar ali qualquer empresa, qualquer atividade, quer-se ali um espaço onde as
atividades que vão ser instaladas sejam importantes para o concelho, e é nisso que
seestáatrabalhar.
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Neste sentido, em primeiro lugar, quando se tiver, da análise técnica que se está a
fazer, a figura adequada em termos urbanísticos, dir-se-á. Na opinião do executivo

a figura é esta, mas depois é, efetivamente, dizer que naquele loteamento se vai
elencar uma série de atividades que interessa que ali estejam, também para todos
se poderem pronunciar.

Assim, e de uma forma muito sintética, é o que lhe apraz dizer, e pensa que já
dissebastante.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

URBANIZAÇÃO DA MALVAROSA-ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, fazendo suas as palavras da Sr Vereadora
Regina Janeiro, em relação à época que se atravessa, cumprimentando desde já
todos os presentes, dizendo ainda que os membros da CDU gostariam de colocar
duas breves questões acerca da urbanização da Malvarosa, que são as seguintes: -

O valor previsto em garantia bancária já se encontra ou não na posse da câmara
municipal?

Interveio o Sr. Presidente, questionando o Sr. Vereador se está a falar dos
orçamentos, etc.

Interveio de novo o Sr. Vereador Nuno Libário, dizendo que não, a questão é: O
valor previsto em garantia bancária caucionado, dentro do contrato de urbanização
com o antigo loteador, já se encontra ou não na posse da câmara municipal? Está-
se a falar de cerca de 2 milhões de euros, é do valor que se está a tratar.
A segunda questão é: Que obras estão previstas para 2018, de acordo com o
previsto e não executado no referido contrato de urbanização, igualmente já
reconhecido por esta câmara municipal? — —

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando que, se percebeu a pergunta, e se
não agradece que o Sr. Vereador o corrija, o que pretende é saber se o valor da
garantia é suficiente para as obras que são necessárias. Não sendo, o Sr. Vereador
queocorrija,sefizerofavor.

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório que essa informação já os membros da CDU
sabem, o Sr. Presidente apresentou-lhes a informação, a pergunta é se esse
dinheiro já está na posse da câmara municipal, os 2 milhões.

Prosseguiu o Sr. Presidente, pedindo desculpa por não ter percebido a pergunta, e
respondendo que ainda não está. O Sr. Vereador tem os elementos já há algum
tempo, que o próprio lhe entregou em mão, de um orçamento muito
pormenorizado, em que as obras necessárias ficavam-se, e está a citar de
memória, por 1,7, 1,8 ou 1,9 milhões de euros, não pode precisar, que iria
concretizar tudo o que ainda falta fazer, principalmente na parte superior, com o
arruamento de ligação da rotunda do Alambique, tendo que se ver, tecnicamente

qual é a forma mais adequada.
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Havia ali um problema, que se discutiu com a lnfraestruturas de Portugal, que
permite efetivamente fazer essa ligação, e também, quanto às obras previstas, o
Sr. Vereador tem na sua posse todas as obras que nesse orçamento estão
identificadas. Se nesse orçamento que lhe foi entregue houver alguma coisa que
lhe suscite dúvidas, esclarecer-se-ão essas mesmas dúvidas.
Perguntou o Sr. Vereador Nuno Libório porque é que não está.
Continuou o Sr. Presidente, respondendo que o dinheiro ainda não está na posse
da câmara municipal porque a instituição bancária ainda não permitiu que assim
fosse.

Tem-se falado, em vários momentos, que o acionamento das garantias não é uma
coisa simples, as instituições bancárias também nem sempre facilitam, nunca
facilitam ou raramente facilitam a disponibilização dos valores. Assim, ainda não
está disponibilizado, está-se a trabalhar nesse sentido, mas isso não faz com que
não se esteja a desenvolver muito trabalho, de acordo com aquilo com que
também a câmara municipal já se comprometeu, e aliás na própria ordem do dia
está um ponto que tem mesmo a ver com isso, e pode-se voltar ao assunto na sua
discussão.

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório que não está isso em causa, do ponto de vista do
trabalho da câmara municipal, o que está em causa é, se a câmara municipal
entregou esses elementos todos, qual o motivo da recusa da entidade bancária.----
Respondeu o Sr. Presidente que se vai insistir, para perceber porque é que está a
demorar tanto tempo.

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório que não está a pôr em causa a diligência da
autarquia, o que está em causa é, se a autarquia entregou as medições, os
orçamentos, e está pronta para avançar com a obra, porque é que o fundo
bancário se recusa a entregar o dinheiro à câmara municipal.
Interveio de novo o Sr. Presidente, mencionando que poderia dar uma série de
justificações, mas que não são plausíveis.

Perguntou o Sr. Vereador Nuno Libório há quanto tempo é que se entregou o
processo,sefoiemabrfl.

Respondeu o Sr. Presidente que foi na altura em que pediu aos serviços para
fazerem essas diligências, mais ou menos na altura em que entregou ao Sr.
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Vereador os documentos, que foi quando se conseguiu fazer e fechar o processo,
quando se conseguiu fechar o mapa, um mapa muito criterioso, que na sua opinião
está muito bemfeito.

Disse o Sr. Vereador que não está em causa isso.
Prosseguiu o Sr. Presidente, referindo que teve o cuidado de ler e avaliar o
orçamento, verificar se não faltaria nada. Parece que está muito completo, não
sabe se faltará alguma coisa ou não. Nessa altura as instruções que deu eram para
se avançar, e aquilo que pode dizer é que provavelmente terá que o próprio ir a
alguém responsável dessa área no Novo Banco, tentar perceber o porquê desta
demora e porque é que o dinheiro não é disponibilizado.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

CENTRAL DE BETÃO - CASAL DAS AREIAS - ALVERCA DO RIBATEJO
Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que, não só por via da comunicação
social, mas também por relatos que chegaram aos membros da CDU através de
moradores da localidade das Areias, União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e
Sobralinho, tiveram conhecimento que houve, e não sabe como caracterizar a
situação, ou movimentação, ou ensaio, ou uma atividade qualquer da central de
betão localizada nesta localidade.

Trata-se efetivamente de algo anormal, que precisa de ser justificado, uma vez que
esta central encontra-se embargada. Contudo, bastaram 2 dias, segundo a
informação que lhes foi relatada pela população local, para se perceber da
dimensão do ruído, do movimento de trânsito e da consequente degradação da
qualidade de vida desta população, para terem uma noção aproximada do que
será o funcionamento, se nada for feito para travar a instalação neste local.
Prosseguiu, mencionando que, como é do conhecimento de todos, estão
absolutamente de acordo com a instalação desta atividade no concelho e, se
possível, na própria freguesia, mas não neste local, que conflitua claramente com o
direito à qualidade habitacional de todos aqueles que vivem no Casal das Areias.
No entanto, gostariam de saber se a câmara municipal teve conhecimento disto, e
como é que se justifica, uma obra que está embargada ter tido desenvolvimentos
nas últimas semanas.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que não sabe se o Sr. Vice-Presidente tem
alguma informação, sendo que as instruções que foram dadas foram no sentido de
uma monitorização regular naquela zona, e perceber o que é que aconteceu.
Também lhe chegou aos ouvidos esta informação, e precisa de uma informação
clara para se saber e, por outro lado, também transmitir ao Sr. Vereador o que é
que se apurou.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ACESSIBILIDADES - ESTRADA NACIONAL 116 - ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libério, dizendo que na reunião de câmara de
Alverca os membros da CDU colocaram variadíssimas questões relacionadas com
as acessibilidades, problemas que são conhecidos de todos, reconhecidos também
por todas as forças político-partidárias nesta câmara municipal.

Uma das questões que colocaram foi a necessidade de, conjuntamente com a
lnfraestruturas de Portugal, intervir na Estrada Nacional 116, que é só aquela
estrada que faz a ligação principal à urbanização da Malvarosa. É o canal de acesso
principal à autoestrada, e tem variadíssimos problemas diariamente. É também
considerada uma das estradas para a qual deve haver uma intervenção imediata. -

Registaram que houve, nos últimos dias, obras, ou estão em curso obras, o que
lhes apraz registar, e o que gostariam de saber é se estas obras, que supõem que
são da responsabilidade da lnfraestruturas de Portugal, terão tido em linha de
conta estas preocupações, de melhoria das condições de tráfego da via, uma
intervenção na rotunda de acesso à urbanização da Malvarosa e, já agora, também
de acesso à urbanização da Chasa. Gostariam de saber se todo aquele conjunto de
questões de que têm vindo a falar está previsto no âmbito da obra que está neste
momento em curso.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que o Sr. Vice-Presidente falará sobre as obras
que estão a decorrer na EN116, sendo que algumas são percetíveis, como a
necessidade de um novo tapete, e não só, trabalhar também nas juntas de
dilatação, pois há necessidade de o fazer.

O Sr. Vice-Presidente interveio, referindo que acrescentava à EN116 as obras que
neste momento estão a decorrer à entrada de Vila Franca de Xira norte. Como tem
dito, e salvo-erro abordou a situação na reunião de Alhandra, isto vem na
sequência de reuniões que o mesmo e o Sr. Presidente tiveram na Infraestruturas
de Portugal, há perto de 2 anos, em Almada, não com este, mas com o anterior
presidente do conselho de administração, fazendo-lhe as várias reivindicações do
concelho, entre elas as célebres rotundas na EN1O.

Estes trabalhos vêm nessa sequência, e está-se atento porque, efetivamente, tanto

na entrada de Vila Franca de Xira, como na EN116, parece que a Infraestruturas de
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Portugal está a executar aquilo que a câmara municipal pediu. Chama à atenção
que utilizou as palavras “parece” e “está atento”, até porque passa lá todos dias,
nos2movimentos.

Havia aqui uma questão de respeito, boa educação, e não quer dizer que haja mau
relacionamento, não é isso que está em causa, mas provavelmente poderia a
lnfraestruturas de Portugal fazer chegar à câmara municipal, na sua área de
intervenção, as questões da intervenção técnica. A única coisa que faz, por vezes,
é o pedido de condicionamento de trânsito, que também passa pelo próprio, e é aí
que os serviços têm conhecimento das áreas de intervenção. Pese embora a
notificação à posteriori, enquanto vai e vem a informação, a obra acabou, e tem
que se ser realista nestas coisas.

Com a lnfraestruturas de Portugal neste momento têm-se estes 2 processos em
desenvolvimento, e aquele da entrada de Vila Franca de Xira é uma aspiraçâo
muito antiga para a câmara municipal. É uma preocupação, desde há muitos anos,
que o Sr. Presidente teve, antes do próprio chegar este processo já estava nas suas
mãos, que é aquela passagem inferior não ficar alagada em períodos de inverno.---
A lnfraestruturas de Portugal está ali a fazer um investimento fortíssimo, e
aproveitou-se para solicitar outro tipo de intervenções, a retirada da passagem
superior, que não era utilizada, mesmo com a rede, porque foi considerada um
ponto negro fortíssimo. Por essa razão lá foi colocada a rede pela lnfraestruturas
de Portugal, que agora está a colocar e a partir lancis para colocar passadeiras, e
uma estação elevatória, que é um forte investimento, para retirar as águas para a
linha de água, para uma linha que está junto à linha da Refer.
Falta ainda uma questão, que não foi abordada, mas convém, a título de
informação, e também já falou na reunião de câmara de Alhandra, e essa sim, vai-
se chegar ao fim do ano e a lnfraestruturas de Portugal não concluiu aquilo a que
se tinha comprometido com a câmara municipal. Trata-se da ponte Marechal
Carmona e da iluminação.

O tabuleiro está iluminado, e os acessos estão completamente apagados. Não foi
fácil a lnfraestruturas de Portugal assumir que é da sua responsabilidade, mas
assumiu por escrito. Neste momento queria avançar, só que os serviços da câmara
municipal fizeram um trabalho exaustivo e minucioso a toda a instalação elétrica
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da ponte, e não eram obrigados a isso, para o próprio saber, e numa reunião que
teve na sala onde todos se encontram, com a lnfraestruturas de Portugal, exigir um
trabalho profundo, que passa pela cabelagem de alimentação à ponte. Não é só
reparar as luminárias, é toda a cabelagem que lá estava, principalmente um cabo
de alimentação do lado de Vila Franca de Xira, que foi desviado. Portanto, aquilo
temquesertudonovo.

Não sabe se estava em carga, mas também já foi à data, e quem passa ali vê que
dos 2 lados está completamente às escuras.

A lnfraestruturas de Portugal esteve em Vila Franca de Xira, com os serviços, vai-se
esperar, tem fé, está-se no Natal, e não vai desmoralizar, nesse aspeto, com a
lnfraestruturas de Portugal.

Pede desculpa da sua “corrente 28”, ou seja, esta calma com que está a falar hoje,
mas também deve ser do Natal.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

VILAFRANCA CENTRO

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, aproveitando para, na pessoa do Sr.
Presidente, cumprimentar todos os presentes, e ao mesmo tempo desejar boas
festas e um feliz ano de 2018, sobretudo com muita saúde.

Vai ser mais ou menos telegráfico, com algumas questõezinhas, e a primeira tem a
ver com o Vilafranca Centro. Parece que este edifício tem novo proprietário, e
neste sentido os membros da CDU perguntam se já é conhecido algum processo de
intenções relativamente àquele imóvel por parte do atual proprietário.
Por outro lado, gostariam de perguntar em que ponto se encontra a questão da
dívida existente entre o antigo proprietário daquele imóvel e a câmara municipal,
nestecasoosSMAs.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que o executivo tem feito algumas diligências,
na sequência do leilão que houve, em que foram adquiridas pelo Banco Popular
algumas 100 frações. Algumas já eram do Banco Popular, outras foram adquiridas
nesse leilão, e há uma outra série de espaços que são do Novo Banco.
Quer dizer que nem sempre é fácil perceber quem é quem no Novo Banco, com
quem é que se tem de falar, e às vezes tem que se andar, não naquele
departamento, mas noutros, a falar, porque se conhece lá uma pessoa e pede-se
para fazer o favor de indicar com quem se deve falar para um determinado
assunto. De facto, já se encontrou a pessoa que diretamente está a tratar deste
assunto, porque o que interessava bastante, no âmbito da câmara municipal, era
alugar ou adquirir o parque de estacionamento. já se fizeram algumas iniciativas
nesse sentido, num determinado contexto disseram ao próprio que aquele
estacionamento era do Banco Popular, quando não era.

Neste momento já se tem conversa feita sobre esta matéria, para verificar de que
modo é que se poderá adquirir aquele estacionamento. Depois, ou a câmara
municipal concessiona o estacionamento, ou gere-o, logo se verá.
Aquilo que sabe, e de uma reunião que teve também com os responsáveis do
Banco Popular, é uma ideia que já tem algum tempo, a necessidade de algumas
lojas, que ainda não foram vendidas, poderem passar para o piso 1, que é aquele,
como julga, que fica mais junto à escadaria de entrada, que está em frente ao

aod 7 1/2



____

FI. Livro

____________

Reurflâo de Oi7/12/2O
Município Proc2

____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2_____________

Câmara Municipal

tribunal, ir para aí uma superfície comercial, e à volta dela ficarem as lojas.

Só há compradores se houver pessoas e diga-se que é uma ideia que já foi vista
num determinado contexto, parecendo que agora está em desenvolvimento. Não
sabe se é para retirar a superfície comercial que está na rua do Curado, salvo-erro,
e essa ir para dentro do Vilafranca Centro, se fosse, até era uma excelente decisão,
na medida em que aquela superfície comercial não tem estacionamento suficiente
para as pessoas que vão ali, e às vezes é uma grande confusão, com algumas
pessoas que vão de automóvel às compras.

Efetivamente são ideias que têm sido faladas, mas neste momento ainda não há
uma consistência sobre as mesmas. Espera que com esta reanimação da economia
as coisas possam começar a mexer, e tudo o que sabe, de uma forma muito
sintética,éisto.

Está-se a acompanhar o processo, principalmente para verificar se há condições e
a forma de adquirir o piso onde era o estacionamento. Se bem que todos aqueles
andares têm acesso até ao último piso, e eventualmente até poderia ser um
autossilo em alguns dos pisos, e o problema do estacionamento ficaria
definitivamente resolvido naquela zona. São ainda ideias, que têm de ser
amadurecidas, e espera que evoluam.

Quando à dívida dos SMAS, alguma dívida importante, o Sr. Vice-Presidente falará
sobre isso.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo, em relação ao ponto de situação da
dívida dos SMAS, que tomara o próprio e todos os presentes não falar dela, sendo
que as notificações a quem celebrou o contrato mais do que uma vez foram
tentadas, inclusivamente através de força policial, nos termos da legislação em
vigor, a notificação presencial.

Seguiu para via judicial a cobrança coerciva da dívida, e com isto está a dizer tudo,
mas é muito elevada.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE TRÂNSITO NAS RUAS ANTÓNIO PALHA E

ANTÓNIO DIAS LOURENÇO - VILA FRANCA DE XIRA

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, referindo-se às alterações ao Regulamento

de Trânsito nas ruas António Palha e António Dias Lourenço, em Vila Franca de

Xira, que, como é sabido, foram propostas pela junta de freguesia, que entretanto

foram colocadas à câmara municipal, que as aprovou, mas entretanto solicitou um

conjunto de esclarecimentos, de forma a serem avaliados argumentos mais fortes.

Lembra-se que ainda enquanto presidente de junta fez esta argumentação, esta

câmara municipal aprovou entretanto essas alterações, a assembleia municipal

também o fez, mas parece que nada aconteceu.

O próprio, há 2 semanas, foi questionado por 2 pessoas que ali moram, uma delas

o Sr. Presidente conhece, o Sr. José Caniço, que lhe perguntou o que é que se

passava, e respondeu-lhe que iria perguntar em reunião de câmara porque é que

aquelas situações ainda não estão regularizadas.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que não tem informação sobre esta questão,

mas se o Sr. Vice-Presidente tem, então pode começar por aí.

O Sr. Vice-Presidente interveio, cumprimentando, na pessoa do Sr. Presidente,

todos os presentes, começando por esta questão que o Sr. Vereador Mário Calado

colocou, sendo que, efetivamente, em termos de câmara municipal, pelo que lhe é

dado a conhecer, e se a memória não lhe falha, neste momento o que tinha que

ser feito, está feito. Em termos de notificações está feito.

O Sr. Vereador que não lhe pergunte mais do que isto, mas poderá saber junto dos

serviços e fazer chegar aos gabinetes dos Srs. Vereadores informação, e agradece

à diretora que faça chegar ao próprio esta informação.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

REPARAÇÃO DE VARANDAS - VILA FRANCA DE XIRA

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, dizendo que, na questão de que vai falar, ia

mencionar um outro aspeto, mas felizmente há 2, 3 dias iniciou-se a reparação das

varandas no cimo da calçada do Quebra Costas, em Vila Franca de Xira, uma

situação que claramente punha em risco a passagem de transeuntes. Essa

situação está resolvida, mas entretanto existe outra, que lhe foi pedida por uma

moradora, a Sr Ana Batalha, que colocasse em reunião de câmara, porque está à

vista de toda a gente.

É evidente que se pode argumentar que os carros que estão ali estacionados,

estão estacionados, e é verdade, onde, segundo o regulamento de trânsito, não é

possível estacionar, mas a verdade é que as pessoas põem-nos lá todos os dias, e

já aconteceram prejuízos em carros, nomeadamente na carrinha de um senhor.

Se se for lá, estão ainda no passeio bocados da estrutura de uma varanda,

sobretudo do 1Q andar, pensa que é um 1 andar, que está a cair na cabeça ou em

cima de uma pessoa qualquer, e se isso acontecer de certeza que vai haver ali um

problema complicado.

Não se vê nenhuma delimitação de espaço, não há nenhuma ação no sentido de

acabar com aquela situação, que pode trazer algum prejuízo, e até acidentes com

alguma gravidade, pelo que coloca a questão, no sentido da proteção civil ou

alguém se interessar por aquele aspeto. Isto passa-se na rua Fausto Nunes Dias, no

n2 16, lado direito, no final da rua, para quem sobe, na lateral do auditório do

Ateneu. A varanda longitudinalmente, em toda a sua extensão, está fissurada, e a

qualquer momento pode cair, sobretudo com as chuvas que eventualmente

venham a ocorrer, e espera que sim.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que o Sr. Vereador falou da calçada do Quebra

Costas e de outras questões, duma varanda.

Disse o Sr. Vereador Mário Calado que a situação na calçada do Quebra Costas

está resolvida.

Continuou o Sr. Presidente, mencionando que essa está resolvida, mas o Sr.

Vereador falou também no estacionamento abusivo naquela zona.

O Sr. Vereador interveio, mencionando que falou que ali é proibido objetivamente
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estacionar, de acordo com o regulamento, mas a verdade é que as pessoas desde
sempre estacionam lá, e correm alguns riscos por sua conta. A questão é que a
varanda está a cair aos bocados e pode provocar algum acidente, de alguma
gravidade.

Interveio o Sr. Presidente, pedindo ao Sr. Vice-Presidente para dar instruções para
a fiscalização ir ao local ver esta questão que o Sr. Vereador colocou.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

LIGAÇÃO AO EDIFÍCIO DO POSTO DE TURISMO - VILA FRANCA DE XIRA
Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, referindo-se ao edifício do Posto de Turismo
de Vila Franca de Xira, dizendo que com certeza o Sr. Presidente até já terá
reparado que o edifício exatamente contíguo ao Posto de Turismo tem uma sanca,
que vai batizar assim, exterior, pensa que é aquela onde inscreve o algeroz, que
está escondido, não está à vista, em que os tijolos estão completamente
descarnados. Já têm caído pontualmente bocados daquela estrutura, e se chover, a
qualquer momento pode acontecer que aqueles tijolos fiquem exatamente soltos e
podem atingir e provocar um acidente a alguém. —

Concluiu, dizendo que para já é só o que se lhe oferece dizer
Interveio o Sr. Presidente, pedindo ao Sr. Vice-Presidente que dê instruções para a
fiscalização ir ao local ver esta questão da sanca, que está com problemas, e pode
cair ou já terá caído algum bocado.

Esclareceu o Sr. Vereador Mário Calado que é mesmo na ligação ao Posto de
Turismo.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INFORMAÇÃO NO SITE DA CÂMARA MUNICPAL EM RELAÇÃO AOS VEREADORES DA
CDU

Interveio a Sr Vereadora Cláudia Martins, dando os bons dias e aproveitando, na
pessoa do Sr. Presidente, para cumprimentar todos os presentes, desejando as
boasfestasatodos.

Continuou, referindo uma questão muito rápida, a de que os vereadores da CDU
gostariam de saber qual o motivo da informação relativa aos mesmos ainda não
constar no site do município. Levantaram esta questão na reunião de câmara do
dia 2017/12/06, em Alverca, já enviaram a informação, ainda não consta qualquer
informação. Haverá um motivo para isso, certamente, e gostaria apenas de saber
quemotivoéesse.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que aquilo que pode dizer é que lamenta.
Assim, pede à Dr Susana Santos que veja esta questão do site da câmara
municipal, para ser resolvida hoje, do porquê de não ter os elementos,
informações, que a CDU solicitou que tivesse, pois não há razão para que não
estejam rapidamente.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA —

ELEVADORES DA ESTAÇÃO DE CAMINHOS DE FERRO DE VILA FRANCA DE XIRA
Interveio o Sr. Vereador Carlos Patráo, cumprimentando a todos e dizendo que

gostaria de colocar 5 questões, sendo a última um bocadinho mais extensa.

A primeira questão prende-se com uma situação que o Bloco de Esquerda já trouxe

a reunião de câmara, que é a dos elevadores da estação de caminhos de ferro de

Vila Franca de Xira.

Teve informações ‘off the record”, de elementos da Refer, que estes elevadores

foram mal dimensionados e vão ser substituídos por outros, que sejam adequados

à função que têm, e à quantidade de pessoas que passa e que os utiliza. Portanto,

gostaria de saber se o executivo tem também mais alguma informação sobre esta

substituição, se, de facto, é mais do que uma intenção de alguém da Refer, e se há

alguma data para a sua concretização.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que a câmara municipal tem insistido nesta

questão dos elevadores da estação dos caminhos de ferro, da CP, do porquê de

umas vezes serem vandalizados, e outras vezes avariarem.

Sobre a questão da vandalização não há nada a fazer. Quando as pessoas são tão

estúpidas que estão a destruir o que é de todos, não há nada a fazer, a não ser a

tentativa das forças de segurança poderem tentar evitar uma situação dessas.

Agora, tem-se insistido várias vezes para encontrar uma solução. O Sr. Vereador

trouxe uma informação que o próprio não tem, que os elevadores vão ser

substituídos e redimensionados. Não tem essa informação, e a única que a câmara

municipal tem é aquela que normalmente lhe dizem, que está em reparação e

rapidamente se vai resolver o problema. —

Agora, também tem que se perceber que uma obra destas vai parar os elevadores.

Se vão ser redimensionados, logicamente é uma obra que, provavelmente, vai criar

ali alguma perturbação, mas tentar-se-á perceber o que é que se passa.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PARAGENS DE AUTOCARRO - ILUMINAÇÃO

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo que o Bloco de Esquerda gostaria
de colocar uma questão que tem a ver com as paragens de autocarro do concelho.
Muitas estão bastante degradadas, e há um problema que parece que é muito
recorrente, pelo menos em alguns pontos do concelho, que chamaria de “pontos
negros”, que tem a ver com a iluminação dessas paragens, em que, à noite, em
locais mais isolados, de facto torna-se na prática impossível a utilização do
transportepúblico.

Se se reparar, o exemplo que traz é de toda a entrada norte de Vila Franca de Xira,
desde da rotunda do hospital, até à rotunda que dá acesso à Ai, que tem 3
paragens de autocarro, e todas estão completamente às escuras, sendo um pouco
assustador, agora, que se está no inverno, em que se faz noite muito cedo, e
praticamente não se vê ninguém nessas paragens a partir dessa hora.
Portanto, gostaria que o executivo fizesse um ponto de situação e que informasse
se está prevista, de alguma forma, a iluminação destas paragens de autocarro.
Interveio o Sr. Presidente, referindo que se tem vindo a evoluir neste processo. Os
abrigos dos autocarros antigamente eram o que eram, evoluiu-se e tem que se
evoluir cada vez mais. Há, inclusivamente, paragens de autocarro que nem abrigo
têm, têm uma tabuleta agarrada a um poste, e ponto.

O futuro exige que se resolva à medida que se puder, e que em conjunto com as
juntas de freguesias se vão resolvendo estas questões, porque a responsabilidade
de colocar abrigos é da câmara municipal, a manutenção e reparação é das juntas
defreguesia.

Portanto, neste esforço comum, tem-se vindo a melhorar, mas é evidente que num
território como aquele que se tem ainda há muito para fazer, e sobretudo o Sr.
Vereador colocou uma questão que efetivamente é verdade, os abrigos deviam
estar iluminados, o que não quer dizer que não se vá colocar iluminação e no dia
seguinte não exista, inclusivamente as guardas-laterais às vezes estão partidas.
É gente que gosta de ser arejada, apanhar vento, aquilo está a mais e vai uma
pedrada. Não se percebe, mas é o que é e tem que se conviver o melhor que se
soubercom esta matéria.

aod 13



_____

FI. Livro

_____________

026
Reunião de 2017/12/20

Município 1 Proc

____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2____________

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PLANO DE SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO TRADICIONAL POR ILUMINAÇÃO LED
Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo, aproveitando a questão que
colocou sobre a eletrificação pública, que o Bloco de Esquerda gostaria de saber
qual é, neste momento, o ponto de situação do plano de substituição de iluminação
tradicional por iluminação LED, mais ecológica, com consumos menores. Qual é a
percentagem de iluminação em LED que se tem neste momento no concelho?
Quais as poupanças efetivas conseguidas, em termos económicos, com o plano
queestáadecorrer?

Interveio o Sr. Presidente, referindo que a passagem para LED é uma matéria que o
Sr. Vice-Presidente tem vindo a acompanhar, mas tem a ver com o contrato de
concessão com a EDP, que se tem que ver e está-se a discutir. Só está a falar no
anexo do contrato de concessão, não está a falar da concessão propriamente dita,
que é uma questão mais complicada, mais complexa, e tem sido discutida a nível
da Área Metropolitana de Lisboa - AML e da Associação Nacional de Municípios
Portugueses - ANMP. Sabe que há municípios que já avançaram com a assinatura
desse contrato, a câmara municipal ainda não o fez, para perceber exatamente
que equipamentos é que vão estar consagrados nesse anexo, mas o Sr. Vice-
Presidente falará um pouco mais sobre esta matéria.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo que o Sr. Presidente já disse tudo.
Prosseguiu o Sr. Presidente, referindo que numa conversa destas ninguém se
consegue iluminar.

Interveio novamente o Sr. Vice-Presidente, mencionando que o Sr. Presidente não o
deixa brilhar, tendo o Sr. Presidente respondido que é propositado, tem sempre o
seu lugar em risco, de maneira que tem de estar sempre com estas coisas.
A verdade é que ainda há outras questões para falar, propriamente sobre as
questões das luminárias LED e a substituição das outras, que têm que ser
retiradas, e ainda há um plano de que gostava que o Sr. Vice-Presidente falasse.
Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionando, quanto à questão LED, que o Sr.
Presidente praticamente disse tudo, há que renegociar o anexo do contrato de
concessão, e é uma preocupação da ANMP, também no âmbito da AML. No âmbito
dos vereadores com estas responsabilidades o assunto está a ser preparado, já
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prevendo os fins do contrato de concessão, porque, se se puder conjugar esforços
na AML é notório para todos que a força será diferente, do que isoladamente os
municípios. Assim, está-se a trabalhar nesse processo. —

A nível local têm-se já apontamentos, na Póvoa de Santa Iria e no passeio
ribeirinho, e lembra que todos os postos de transformação — PT, estão neste
momento, e não é neste momento, é já há uns anos, com a respetiva
telecontagem. Terminou o que se verificava há muitos anos, que ainda se verifica
nalguns municípios, que é por estimativas, e o próprio até não sabe como é que
esses municípios vivem, mas essa é uma preocupação deles.

Em Vila Franca de Xira o que se gasta paga-se, e nesta área as informações são
positivas, mas ainda são dados meramente indicadores, para decisões futuras.
Tomou a palavra o Sr. Presidente, dizendo que ainda bem que o Sr. Vice-Presidente
trouxe mais algumas informações, que eram importantes também serem referidas.

de
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ROMBO NO TELHADO DA PISCINA DE VILA FRANCA DE XIRA

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

informado que haveria um rombo no telhado da piscina de Vila Franca de Xira, e

gostaria de ser informado se, de facto, é mesmo um rombo e que medidas o

executivo pensa tomar para o resolver.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que o rombo teve a ver com a tempestade

Ana, e não é por se chamar Ana, mas foi uma tempestade. Agora já vem aí uma,

que é a Bruno, de maneira que, finalmente, também neste particular vai haver

equidade.

Assim, o Sr. Vereador António Félix falará sobre esta matéria.

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, dizendo que, como se sabe, a tempestade

Ana arrancou parte da cobertura, mas gostava de perguntar se eventualmente foi

aproveitada a oportunidade para reparar também outras fugas que existiam na

cobertura. Por acaso agora houve a informação da retomada das aulas de natação,

e vai lá também levar o seu neto, que está a usufruir daquele espaço, pelo que

pôde verificar que há lá um conjunto considerável de zonas onde a água cai

substancialmente, criando até charcos na zona de bancada, onde as pessoas estão

sentadas.

Assistiu até a uma cena um bocadinho desagradável, numa turma mais ou menos

sénior, que teve que se deslocar do tanque mais virado para o lado da portaria

para outro sítio, porque caía mesmo água em cima das pessoas.

Portanto, eventualmente seria bom aproveitar a oportunidade para reparar aquilo,

mas é um bocadinho complicado também, porque são várias.

Assim, era só para colocar esta questão, que pensa que é importante.

O Sr. Presidente interveio, mencionando que há duas respostas que carecem que

sejam pessoas diferentes a responder. O Sr. Vereador António Félix, que tem a

responsabilidade da gestão da piscina, e o Sr. Vice-Presidente, que está com a

responsabilidade da reparação urgente, e efetivamente agradece aos serviços por

terem, tão rápido, ido fazer aquela necessidade de reparação.

Aquilo de que o Sr. Vereador Mário Calado fala é muito mais extenso, não é só

reparar o rombo, é muito mais extenso.
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Tomou a palavra o Sr. Vereador António Félix, cumprimentando, na pessoa do Sr.

Presidente, todos os presentes, dando uma resposta muito rápida. Como o Sr.

Presidente já disse, infelizmente, e por influência da tempestade, 2 telhas foram

arrancadas, felizmente que uma empresa com que se contactou teve uma rápida

resposta, reparou, e já foram retomadas as aulas, que estiveram interrompidas

durante apenas uma semana.

Relativamente à outra questão, que é muito mais ampla, se o Sr. Presidente

permitir passará a palavra ao Sr. Vice-Presidente. —

O Sr. Vice-Presidente interveio, para completar, dizendo que neste momento os

serviços da câmara municipal estão a ultimar com a empresa um orçamento, para

uma intervenção profunda daquilo que o Sr. Vereador Mário Calado apresentou.----

São 2 processos diferentes. É este e, além deste, a tempestade criou outros
problemas no concelho, que o obrigou a ainda não ter autorizado a abertura da

passagem superior da Fábrica das Palavras. Criou-se um problema complicado

mesmo sobre a linha-férrea, a parte superior, obrigando a um trabalho muito mais

minucioso, tendo-se ali um encargo e uma despesa avultadíssimos.

Vai-se resolver, mas não com tanta urgência como foi neste caso apontado pelo Sr.

Vereador António Félix, porque a empresa se dispôs, pese embora a dificuldade, a

encontrar no mercado aquele tipo de placa do telhado. Mobilizou, logo naquela

noite, uma grua elevadíssima para os trabalhos, e com os funcionários da câmara

municipal atacou-se de imediato aquele problema. Quanto ao outro está em

desenvolvimento toda a orçamentação, para reparação.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA —

PROCESSO DE COINCINERAÇÃO NA CIMPOR

Tomou a palavra o Sr. Vereador Carlos Patrão, mencionando que entrará num
ponto em que vai ter que se alargar um bocadinho, espera que não muito, sobre o
processo de coincineraçâo na Cimpor.

Considera que quanto mais se mexe nisto mais se fica boquiaberto com o que se
encontra, sendo que o Bloco de Esquerda, na sequência da última vez que trouxe
este assunto a reunião de câmara, viu que a Cimpor diz que estão todos
equivocados, está tudo legal, que podem todos estar descansados, e,
curiosamente, de facto conseguiu obter o famoso despacho da prorrogação da APA
— Agência Portuguesa do Ambiente, sobre a licença de exploração e a licença
ambientaldaCimpor.

Não sabe como é que haverá de classificar este documento, para si isto tem sido
uma escola, e faz aliás questão de o entregar pessoalmente ao Sr. Presidente,
porque julga que se tivesse alguém que fizesse um despacho na câmara municipal
deste tipo, provavelmente ter-se-ia um processo disciplinar, pois o despacho nem
tem data de quando é que foi emitido, nem tem o prazo de quando é que a
prorrogação termina, e nem sabe se tem alguma legalidade.
Sobre as questões legais haverá até mais relativas a isto, para além dos erros de
português que tem, que também são alguns, e é assinado pelo presidente da APA,
nem sequer é por um técnico, é pelo próprio presidente. — —

Então, são 3 linhas, e diz só assim: “Assunto: Acompanhamento da Licença
Ambiental n9 53/2007 (que é a última que a Cimpor teve). Prorrogação da do prazo
da Licença.

Relativamente ao assunto em epígrafe e atendendo a que se encontra a decorrer o
procedimento de renovação da licença ambiental da instalação em assunto,
informa-se que é prorrogado o prazo de validade da mesma até à data de emissão
de decisão sobre este processo. Com os melhores cumprimentos.”
Assim, o que se tem aqui é, sem haver uma avaliação da renovação das licenças
em questão, uma prorrogação “ad aeternum” da situação.
Desta forma, entrega pessoalmente ao Sr. Presidente esta peça processual, que se
anexa e dá por inteiramente reproduzida nesta parte da ata, que não foi fácil de
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obter. Não a conseguiu encontrar no site da APA, e recorreu à Assembleia da
República para obter esse documento. —

Interveio o Sr. Presidente, referindo que julgou que tinha percebido bem, o que diz

é que a prorrogação é dada, estando a decorrer o procedimento de renovação da

licença. O procedimento está a decorrer, e esta prorrogação deve estar adequada

aos regulamentos ambientais da própria APA, não sabe.

Prosseguiu o Sr. Vereador Carlos Patrão, mencionando que essa questão que o Sr.
Presidente coloca é outra muito pertinente, que também colocou, que o Bloco de
Esquerda colocou, e deu-se ao trabalho de ir ler a lei sobre isso, o famoso Decreto-

Lei n2 127/2013, de 30 de agosto.

Não é jurista, nem tem pretensões a ser mas, dadas as suas funções, de vez em
quando tem que ler as leis, e o que vai fazer é uma apreciação, de cidadão e
política. Com as suas limitações, de ler leis, lê esta lei e não encontra nenhuma

figura jurídica que possa dar origem a esse despacho. A figura da prorrogação não
está de todo prevista na lei, para se fazer a renovação destas licenças, as licenças,

ou são renovadas, ou não são renovadas, não podem é ser prorrogadas.

Isto é aquilo que interpreta da lei, pede a ajuda ao Sr. Presidente e aos serviços
jurídicos da câmara municipal, se têm outra interpretação sobre isto, o Bloco de
Esquerda também está a consultar juristas ligados a esta área, do ambiente, para
tentar perceber se de facto é assim como está a interpretar, se está a fazer algum

erro de leitura, ou se haverá outras leis que se metem. Contudo, lendo esta, não
conseguiu chegar lá.

A questão em concreto é o artigo 21, renovação de licenças, que diz, no ponto 1,

que o operador deve, 6 meses antes, tratar da renovação das licenças. No ponto 2
diz que, caso não seja cumprido este prazo, a APA notifica o operador para
informar sobre a existência de alterações na instalação, ou seja, porque é que não

procedeu à renovação da licença. No ponto 3 diz que, para efeitos do número

anterior, se o operador não prestar as informações solicitadas, a licença caduca.

Em nenhum dos artigos desta lei é falada a hipótese de haver prorrogações. Já de

si considera que isto é grave, se se confirmar que, de facto, não existe essa figura

da prorrogação, mas para si o mais grave é outra questão, que é o artigo 399 desta

lei, que vai citar: “1 - O pedido de LA é divulgado pela APA, I.P., de forma a garantir
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a informação e a participação do público, nos seguintes casos:
(...) c) Renovação da LA ao abrigo do disposto no artigo 21.”, que acabou de citar,
onde está patente o pedido da licença ambiental, para que seja garantida a
participação do público.

Ora, o Bloco de Esquerda não encontrou isto em lado nenhum, encontrou isto por
mero acaso, e teve de recorrer aos serviços da Assembleia da República para obter
essa peça da prorrogação. Portanto, o que está em causa é o direito de
participação dos cidadãos, da própria câmara municipal, dos interessados neste
processo de coincineração, e pensa que isto é grave, e inclusive põe em causa,
neste momento, a coincineração, no concelho, feita pela Cimpor. —
Pensa que devia ser estudada uma forma de parar a coincineração no concelho
enquanto este assunto não estiver esclarecido, ou enquanto, pelo menos, se negar
o direito de participar. Sobre esse assunto, há quem esteja interessado em
participar, para além de ser um direito, desde cidadãos a organizações ambientais,
que têm todo o direito a participarem nestas coisas, e aliás a própria lei dá-lhes
essedireito.

Depois, só para não se pensar que o Bloco de Esquerda anda a perseguir quem
quer que seja, ou que isto é uma “chinesice” do mesmo, tem consigo um
documento sobre a quantidade de incidentes ambientais que existiram na Cimpor,
estando-se a falar das chuvas de cimento, e de todos os problemas de fugas de
gases, que têm existido em Alhandra, alguns que são admitidos pela Cimpor,
outros que não são admitidos, mas sabe-se, pelo menos, que a chuva de cimento é
da Cimpor, e entre maio de 2015 e março de 2017 tem registados 58 incidentes.---
Portanto, isto é qualquer coisa, está-se perante uma situação que é recorrente e
sistemática, não foi uma fuga que aconteceu uma vez, nem foi uma vez que
choveu cimento. São 58 incidentes, e estas observações vão ter que ser cruzadas
com outros elementos, porque há estações que fazem medições no concelho sobre
a qualidade do ar, e haverão de se cruzar estes dados para ver se existe alguma
correlaçâo. Para já gostaria de dar esta informação, e gostaria que o executivo
tomasse em mãos todas estas questões que levantou, e que se procedesse, no
sentido de pôr em questão todo este processo.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, referindo que começa justamente pelo Sr.
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Vereador, relativamente a esta matéria, depois voltará às outras, e agradece o
facto de lhe ter feito chegar este documento. —

Naturalmente que se vai tentar esclarecer, e há também uma questão, vai solicitar
um parecer jurídico interno, porque uma coisa é uma prorrogaçâo, e uma
prorrogação é o prolongamento de uma licença que já existe, outra é a renovação
da licença, que exige uma série de procedimentos que estão determinados na lei a
que o Sr. Vereador aludiu, de que leu alguns artigos. Isto é segundo interpreta,
mas também diz que a sua interpretação é de uma leitura rápida, que exige outra
análise mais profunda.

Em primeiro lugar, é preciso perceber se a lei permite ou não uma prorrogação de
uma licença que existe, e não sabe, é uma questão importante e decisiva para
tudo isto. Se assim for, a APA o que parece que fez foi permitir que a Cimpor
laborasse, em termos da atividade da coincineração, com a licença que existia.
Disse o Sr. Vereador Carlos Patrão que está caducada.

Prosseguiu o Sr. Presidente, dizendo que por isso é que parece, segundo diz, uma
prorrogação, mas é preciso perceber se isso é possível ou não.

A outra questão é uma renovação da licença, que exigirá um procedimento, que
está definido na lei, em que, obviamente, lha parece também que necessitará

daquilo que se chama de discussão pública sobre a matéria, ou outra figura.

Assim, agradece ao Sr. Vereador ter trazido esta matéria, que até tem vindo um
pouco na comunicação social, e provavelmente, julga, poderia ter sido tratada de
uma forma diferente, não pela comunicação social, que fez o seu papel, mas da
parte de quem, sobre esta matéria, devia ter também uma obrigação, de
esclarecer, que fez isto, porque a lei possibilita, ou seja, dar um esclarecimento.----

Aquilo que vai fazer é, por um lado, falar, não citando fontes, nem coisa nenhuma,
dizendo que nesta reunião de câmara foi questionada a questão e foi entregue um
documento, que para a câmara municipal exige esclarecimentos, para perceber de

que forma, pois a sua redação e ofício é muito sintética, não permitindo uma

avaliação adequada.

Para terminar, o que diz, mais uma vez, é aquilo que sempre tem referido sobre
estas matérias, as empresas são todas bem-vindas, logo que criem riqueza e

postos de trabalho, permitindo contribuir para o sucesso económico e social do
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concelho, mas obviamente, considerando as incidências que têm acontecido nos
últimos tempos, têm que contribuir para uma empresa responsável, em termos
ambientais, trabalhando de acordo com aquilo que é estipulado.

Isto entronca noutra questão, é, no âmbito da Assembleia da República, uma
discussão séria, para verificar se a legislação existente, em termos ambientais, é
adequada ou não, e isto tem muito a ver com as questões que aconteceram com a
Legionella. Abrandou-se, eventualmente, a lei, e obviamente que por isso,
provavelmente, também algumas empresas deixaram de fazer a manutenção que
deveriam fazer. Depois há outro fator absolutamente essencial, uma fiscalização e
um controlo muito fortes, para não se terem problemas a registar complicados.
Desta forma, há aqui um conjunto de fatores, todos tendo que contribuir para que
estas situações não aconteçam.

Ir-se-ão pedir esclarecimentos, que figura da lei é que permite a prorrogação de
uma licença, e perguntar também se o procedimento da renovação está a seguir, e
se essa mesma renovação está a acompanhar aquilo que a própria lei determina.--
São questões que se vão colocar, mas entretanto também vai ter o conforto do
parecer juri’dico sobre toda esta matéria. Vai então pedir ao Dr. Fernando Barreiros
para, justamente, elucidar, tendo-se o conforto do mesmo, de um parecer jurídico
sobre a matéria.

Assim sendo, é aquilo que pode dizer ao Sr. Vereador Carlos Patrão neste
momento, e agradece, mais uma vez, o facto de ter trazido este documento, que,
diga-se, é interessante.

—
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

DISCUSSÃO DA ORDEM DO DIA

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que viu na sala o Sr. Presidente da junta,

mas agora já não o vê. Pensa que quando se começou a reunião ainda não estava

presente, era para lhe dar a palavra para aquilo que lhe aprouvesse,

provavelmente para saudar os presentes, o que seria interessante, mas fica para

uma próxima oportunidade.

Prosseguiu, referindo que seguirá para a ordem do dia, e irá falar-se sobre os

pontos 15, 27 e 28, pela CDU, 29, 30 e 31, pela CDU e Bloco de Esquerda, 32, pela

CDU, 33, 34 e 35, pelo Bloco de Esquerda, 37, pela CDU, 39, pelo Bloco de

Esquerda, 42 e 43, pela CDU e Bloco de Esquerda.

Ainda se têm depois 2 pontos que são processos disciplinares, de que se irá falar

mais tarde.

Todos os demais são aprovados por unanimidade.
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Assunto: ATA N 22/2017, DA REUNIÃO DE CÂMARA ORDINÁRIA E PÚBLICA DE

2017/11/22

Presente para aprovação a ata n2 22/2017, da reunião de câmara ordinária e

pública de 2017/11/22, com dispensa da sua leitura, por ter sido previamente

distribuída a todos os membros.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n 22/2017, da reunião de câmara

ordinária e pública de 2017/11/22, não tendo participado na votação o Sr. Vereador

Carlos Patrão, por não ter estado presente.
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1. Assunto: RELAÇÃO DOS DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE NA ÁREA DE PESSOAL—

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 6386117, de 13/12, do

DGAFJ/DRH, para conhecimento dos despachos do Sr. Presidente na área de

pessoal, no período compreendido entre 2017/11/30 e 2017/12/07.

3. lnformaçõeslpareceres: Anexa-se informação n° 6386/17, de 13/12, do DGA9/DRH,

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis: Alínea a), do n0 2, do artigo 35°, do anexo 1, da Lei

fl2 75/2013, de 12 de setembro.

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.
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Assunto: LEGISLAÇÃO—SÍNTESE E EDITAIS

Foi dado conhecimento do que de seguida se indica:

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

administração local:

Declaração de Retificação n2 42/2017, de 30 de novembro, 1 série, que retifica a

Declaração de Retificação n2 36-A/2017, de 30 de outubro, da Presidência do

Conselho de Ministros, que retifica o Decreto-Lei n2 111-B/2017, de 31 de agosto.

do Planeamento e das Infraestruturas, que procede à nona alteração ao Código dos

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n2 18/2008, de 29 de janeiro, e

transpõe as Diretivas n.° 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, todas do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014 e a Diretiva

n2 2014/55/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014,

publicado no Diário da República, 1 série, n2 168, 2 suplemento, de 31 de agosto

de2017; — —

Mapa Oficial n 1-A/2017, de 30 de novembro, 1 série, referente ao mapa oficial dos

resultados das eleições gerais para os órgãos das autarquias locais de 1 de outubro

de2017;

Portaria n2 364-B/2017, de 6 de dezembro, 1 série, que procede à extensão do

âmbito de aplicação do regime especial da tipologia de intervenções específicas e

dos níveis de apoio previsto na Portaria n2 342-A/2017, de 9 de novembro, em

derrogação do disposto no n2 2 do artigo 102 da Portaria n2 199/2015, de 6 de

julho, alterada pelas Portarias n2 56)2016, de 28 de março, n2 223-N2017, de 21

de julho, e Portaria n2 260-A/2017, de 23 de agosto, que estabelece o regime do

apoio 6.2.2, «restabelecimento do potencial produtivo», inserido na ação n9 6.2,

«Prevenção e restabelecimento do potencial produtivo», da medida n2 6, «Gestão

do risco e restabelecimento do potencial produtivo», do Programa de

Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020);

Portaria n2 365/2017, de 7 de dezembro, 1 série, que regulamenta o Serviço Público

de Notificações Eletrónicas (SPNE) associado à morada única digital, previsto no

Decreto-Lei n2 93/2017, de 1 de agosto;

Decreto-Lei n2 151/2017, de 7 de dezembro, 1 série, que altera o Regulamento da

Habilitação Legal para Conduzir, transpondo a Diretiva 2016/1106/EU;
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Decreto-Lei n2 152/2017, de 7 de dezembro, 1 série, que altera o regime da

qualidade da água para consumo humano, transpondo as Diretivas

n 2013/51/EURATOM e 2015/1787;

Portaria n2 368/2017, de 11 de dezembro, 1 série, que define os procedimentos de

comunicação à AT da identificação fiscal dos prestadores de serviços de

fornecimento de refeições escolares, para efeitos da dedução à coleta do IRS das

despesas referentes à alimentação em refeitório escolar, de alunos inscritos em

qualquer grau de ensino, nos termos previstos no n2 1 do artigo 78-D do Código

do IRS;

Decreto-Lei n2 152-A/2017, de 11 de dezembro, 1 série, que altera o Regulamento

de Atribuição de Matrícula a Automóveis, Seus Reboques e Motociclos,

Ciclomotores, Triciclos e Quadriciclos, transpondo a Diretiva 2014/46/EU;

Decreto-Lei n 152-B/2017, 11 de dezembro, 1 série, que altera o regime jurídico da

avaliação de impacto ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de

produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo a Diretiva

n.2 2014/52/EU.

2. Dos editais publicados entre 2017/11/28 e 2011/12/12, que constam da lista

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

Tomado conhecimento.

03 sínt edit 2/2



FI. Livro

_____________

1
ReurãodeOi7/12/20

Município
‘ 1 AU Proc9

___________________

de 1
Vila Franca de Xira Deliberaçao 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 2017/11/28 e 2017/12/12,

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 359, do anexo 1, da Lei

n9 75/2013, de 12 de setembro.

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

04 pagamentos



Município IV Proc2

___________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2

_____________

Câmara Municipal 1
1. Assunto: BALANCETES

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

dinheiro: —

Câmara Municipal:

Dotações Orçamentais 16 992 022,45€

Dotações não Orçamentais 2 670 104,93€

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento:

Dotações Orçamentais 3 662 202,02€

Dotações não Orçamentais 1 414 946,38€

3. Informações/pareceres:

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: —

7. Deliberação: Tomado conhecimento. —

05 balancetes



El. Livro

_____________

AI RAta 042
Reunião de 2017/12/20

Município Proc2____________________
Vila Franca de Xira 1 Deliberação n2

- 746
Câmara Municipal

1. Assunto: ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA A

CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO

INDETERMINADO PARA ASSISTENTE OPERACIONAL (JARDINEIRO)

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 6252/17, de 05/12, do

DGAFJ/DRH, para aprovação da abertura de um procedimento concursal comum

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 assistente operacional (jardineiro), com

possibilidade de admissão de candidatos sem vínculo de emprego público

previamente constituído.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n 6252/17, de 05/12, 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.
—

06 jardineiro



____

FI. Livro

____________

Fl.Ata 043
Reunião de 2017/12/20

Município AU Proc2

___________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

1. Assunto; CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO N 4, DO

ARTIGO 492, DA LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 63/17, de

12/12, do DGAFj/DPFCI, para conhecimento dos contratos de aquisição de serviços
no âmbito do n2 4, do artigo 492, da Lei do Orçamento do Estado para 2017,

referentes ao mês de novembro.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 63/17, de 12/12, 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 conhecimento.

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

07 cont aqui



El. Livro

______________

RAta .p44
Reunião de 2017/12/20

Município

Proc

____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2 - -

Câmara Municipal

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO ‘1”, SITA NA

RUA ALMADA NEGREIROS, LOTE 11, CASA 56, RJC (EX-BAIRRO DA CHASA), EM

ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna flQ 401/17, de

12/12, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “1”, sita na rua Almada

Negreiros, lote 11, casa 56, r/c (ex-bairro da Chasa), em Alverca do Ribatejo, pelo

valor de 67 000,00€, solicitado por Jorge Manuel Nunes Duarte Fonseca.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 401/17, de 12/12, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus submete o assunto à reunião

de câmara para aprovação.

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

Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus. —

08 fração 1



El. Livro

______________

RAta 045
Reunião de 2017/12/20

Município

Proc2

____________________

de (Vila Franca de Xira Deliberação n2 -

Câmara Municipal

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “E’, SITA NA

RUA ALMADA NEGREIROS, LOTE 9, N 25, R/C (EX-BAIRRO DA CHASA), EM ALVERCA

DORIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 402/17, de

12/12, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “F”, sita na rua Almada

Negreiros, lote 9, n2 25, r/c (ex-Bairro da Chasa), em Alverca do Ribatejo, pelo valor

de 88 590,00€, solicitado por Eugénia Malato.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 402/17, de 12/12, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus submete o assunto à reunião

de câmara para aprovação.

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

Sr Vereadora Helena Pereira de jesus.

09 fração F



FI. Livro

_____________

RAta - 046
JUJ Reunião de 2017/12/20

Município

proc2

_____________________

Vila Frar de Xira
/ Y Deliberação n 749

Câmara Municipal

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE O LOTE 8, R/C GARAGEM,

SITO NO BAIRRO DA CHASA, EM ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 409/17, de

13/12, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre o lote 8, r/c garagem, sito no

Bairro da Chasa, em Alverca do Ribatejo, pelo valor de 6 410,00€, solicitado por

Eugénia Malato.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n° 409/17, de 13/12, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Helena Pereira de jesus submete o assunto à reunião

de câmara para aprovação.

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

Sr Vereadora Helena Pereira de jesus.

10 lote 8



FI. Livro

____________

1
Reunião de O7/12/2O

Município AI Proc2

_____________________

de tiVila Franca de Xira Deliberaçao n

____________

Câmara Municipal 1
1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “D”, SITA NA

RUA MIGUEL TORGA, N 1, CAVE - GARAGEM 4 (EX-URBANIZAÇÃO QUINTA DA

MARANHOTA, LOTE 27), EM VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 403/17, de

12/12, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “D”, sita na rua MigueI

Torga, n 1, cave — garagem 4 (ex-Urbanização Quinta da Maranhota, lote 27), em

Vialonga, pelo valor de 8 950,00€, solicitado por Ana Rita da Rocha Esteves.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 403/17, de 12/12, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata. —

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Helena Pereira de jesus submete o assunto à reunião

de câmara para aprovação.

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

Sr Vereadora Helena Pereira de jesus.

11 fraçâo D



El. Livro

______________

Reuniãoáe 617/i2/2o
Município Proc2

__________________

Vila Erar de Xira Deliberação n -
- 751

Câmara Municipal

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “1”, SITA NA
RUA MIGUEL TORGA, N° 1, 12 DT (EX-URBANIZAÇÃO QUINTA DA MARANHOTA,
LOTE 27), EM VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 404117, de

12/12, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “1”, sita na rua Miguel
Torga, n2 1, 12 dt (ex-Urbanização Quinta da Maranhota, lote 27), em Vialonga,

pelo valor de 96 050,00€, solicitado por Ana Rita da Rocha Esteves.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 404/17. de 12/12, do
Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus submete o assunto à reunião

de câmara para aprovação.

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

Sr Vereadora Helena Pereira de jesus.

12 fração torga



El. Livro

_____________

ti RAta - 049
Reunião de 2017/12/20

Município

Proc2

____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n -

Câmara Municipal

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO ‘T”, SITA NA

RUA SALGUEIRO MAIA, N 18, R/C E (EX-URBANIZAÇÃO QUINTA DA MARANHOTA,

LOTE 32), EM VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 406/17, de

13/12, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “E”, sita na rua

Salgueiro Maia, n2 18, r/c E (ex-Urbanização Quinta da Maranhota, lote 32), em

Vialonga, pelo valor de 65 000,00€, solicitado por Carlos Miguel Rodrigues

Guerreiro. —

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 406/17, de 13/12, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus submete o assunto à reunião

decâmaraparaaprovaçâo.

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

Sr Vereadora Helena Pereira de jesus.

13 fração maia



FI. Livro

______________

RAta - 050
Reunião de 2017/12/20

Município AU Proc2

_____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

____________

Câmara Municipal

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “A”, SITA NA

AZINHAGA DO LAGAR, LOTE ZA, CASAL DO ÁLAMO, EM SÃO JOÃO DOS MONTES

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 405/17, de

12/12, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “A”, sita na Azinhaga

do Lagar, lote ZA, Casal do Álamo, em São João dos Montes, pelo valor de

183 000,00€, solicitado por Bruno José Ferreira Pratas.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 405/17, de 12/12, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus submete o assunto à reunião

de câmara para aprovação.

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

Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus.

14 fração A



FI. Livro

______________

051
1k1f Reunião de 2017/12/20

Município AU Proc2

____________________

de ‘1
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2

Câmara Municipal

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 n9 27/17, de

07/12, do DGUPRU/SAPRE, para conhecimento dos atos praticados pelo Sr. Vice-

Presidente, no período compreendido entre 2027/11/24 e 2017/12/06, no âmbito

do licenciamento de obras particulares previstas no Regime jurídico de

Urbanização e Edificaçâo.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 27/17, de 07/12, do

DGUPRU/SAPRE, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que é só para

conhecimento dos membros da CDU, mas em todo o caso solicitavam mais alguma

informação relativamente a um despacho da competência do Sr. Presidente para a

instalação de uma superfície comercial, que supõem ser de média ou grande

dimensão, vulgarmente denominada como centro comercial, na Quinta da Cruz de

Pau, pois pretendem saber do que é que se trata efetivamente.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que o Sr. Vereador de algum modo já
respondeu, trata-se da instalação de uma superfície comercial, que crê que é uma

média superfície, não tem presente exatamente qual a área, sendo um processo

que tem um ano e tal, 2 anos, talvez, em que o executivo tem vindo a trabalhar.

A Arqt Teresa Laranjeira interveio, esclarecendo que, no fundo, é para instalar o

lntermarché, que é de média dimensão, não é de grande dimensão.

Continuou o Sr. Presidente, referindo que aliás o espaço também não dava para

uma grande superfície, e o mercado, neste momento, está a reagir a médias

superfícies comerciais. Como estava a dizer, é um processo que já tem alguns

15 DGUPRU 1/3



FI. Livro

______________

RAta - 052
1 Reunião de 2017/12/20

Município

proc2

___________________

de jflj
Vila Franca de Xira Deliberaçao n____________

Câmara Municipal

anos, que agora está a ser seguido pelo Sr. Vice-Presidente, e vem colmatar ali

uma necessidade de oferta na zona, que para além de alguma loja, algum

comércio disperso, tem o mercado de Levante, mas não há uma outra oferta, que

esta superfície vem permitir.

Por outro lado, também naquela zona vai ser construída uma rotunda, que foi uma

das exigências que a câmara municipal fez, que permite, por um lado, uma entrada

e saída da superfície comercial em causa, mas sobretudo, e principalmente, essa

exigência tem a ver com a necessidade de acalmia de trânsito e da velocidade, na

proximidade da escola Soeiro Pereira Gomes. Várias vezes tem sido reclamada a

necessidade de encontrar soluções, e esta rotunda vai permitir, justamente, essa

acalmia do trânsito e redução de velocidade, e é o que pode dizer ao Sr. Vereador.

Interveio novamente o Sr. Vereador Nuno Libário, dizendo que os membros da CDU

iam, exatamente, expressar também esse tipo de preocupação relativamente ao

impacto na estrutura rodoviária. Hoje, com a existência e atividade da escola

Soeiro Pereiro Gomes há problemas gravíssimos de acessibilidade do local, e

esperam que esta intervenção resulte num benefício direto para um problema

crónico, que já existe há bastantes anos, no que à segurança rodoviária e pedonal

daquela zona diz respeito. Por outro lado, querem acreditar que foram acautelados,

medidos e avaliados os impactos junto da estrutura do comércio tradicional da

freguesia em apreço.

Gostariam também de chamar à atenção para a importância de, uma vez que se

trata de uma superfície comercial com estas características, exigir a construção de

estacionamento adaptado à previsível procura para um estabelecimento desta

natureza. Hoje em dia, e quem conhece o local sabe, o estacionamento na zona

não é fácil, aliás existem muito poucas bolsas de estacionamento no próprio local,

já de si muito solicitadas pelos utilizadores daquela infraestrutura escolar, assim

como pelos encarregados de educação, que, ou recolhem, ou fazem deslocar as

suas crianças. São algumas chamadas de atenção, que seguramente já foram

transmitidas pelo presidente da união de freguesias, e que acompanham.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que o executivo teve em consideração todos

esses aspetos, e naturalmente que a superfície comercial, de acordo com a lei, tem

que ter os estacionamentos que são exigíveis, e vai ter. Também, na sequência das

15 DGuPRu 213



FI. Livro

______________

t RAta 053
A 1 Reunião de 2017/12/20

Município Proc2

___________________

de AlI
Vila Franca de Xira / Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

v

conversas que se têm tido com o Sr. Presidente da junta, há necessidade de

encontrar uma requalificação daquele espaço onde é hoje o mercado de Levante,

que tem de ter, seguramente, uma outra visão, e quer recordar que este mercado

foi criado, não entrando em conflito com o mercado existente na vila, mas o que é

um facto é que hoje em dia vende de tudo.

Agora foi o próprio que se desviou um pouco, mas também tem a ver com o

estacionamento, porque quando há mercado, que é à quinta-feira e ao sábado, há

ali um avolumar de trânsito e necessidade de estacionamento que é bem visível,

andando as pessoas a estacionar em tudo quanto é sítio, O próprio teve uma

reunião, mais a Sr Vereadora, na quinta-feira da semana passada, com a comissão

dos vendedores do mercado, que colocaram uma série de questões, que têm a ver

com o mercado propriamente dito, mas também com este conflito de interesses,

dos que vendem no mercado de Levante e deles próprios.

Há pois necessidade de, por um lado, voltar ao espírito daquilo que foi a criação
daquele mercado de Levante, e provavelmente, quanto às bancas que estão vazias
no mercado, algumas pessoas que estão no mercado de Levante vão para o
mercado, porque aqueles produtos que se vendem no mercado de Levante devem-
se vender é no mercado. Tem que se encontrar um equilíbrio, que se prende

também com aquilo que o Sr. Vereador de algum modo referiu, que é a
necessidade de encontrar soluções que criem mais-valia para todos, não só para

alguns.

Portanto, no seguimento do mercado de Levante há um espaço que foi utilizado, ou
ainda é, se bem que agora está limpo, com resíduos vegetais, provenientes de

podas, etc., que ficavam por ali, e há necessidade de ter um olhar e um estudo
para criar uma zona de lazer, que também, eventualmente, possa melhorar a

capacidade de estacionamento daquela zona.

Assim, para terminar, parece que se está perante uma oportunidade que pode

melhorar alguma coisa. Não diz que vai melhorar tudo e resolver tudo, porque as

dificuldades são as que sâo, mas vai minimizar e criar outras condições.

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

15 OGUPRU 3/3



II FI. Livro

______________

• Reurão de
Municipio 1 Proc2 9/17 CERTAVOS

de 1
Vila Franca de Xira Deliberaçao -

Câmara Municipal 1

1. Assunto: CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AUMENTO DE COMPARTES -

PAUL OU LIMAREJO - VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação técnica n2 796/17, de

29/11, do DPGPRU/DGU, para aprovação, para celebração de negócio jurídico, da

constituição de regime de compropriedade/aumento do número de compartes, em

3 compartes, sobre o prédio misto descrito na 2 Conservatória do Registo Predial

de Vila Franca de Xira, sob o n 4020/20081223, da freguesia de Vialonga, inscrito

na matriz n2 17, secção X, com área correspondente a 4400 m2, designado por

“Paul ou Limarejo”, solicitada pelo Funsita - Fundo Especial de Investimento

Imobiliário Fechado.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação técnica n2 796/17, de 29/11, do

DPGPRU/DGU, e planta de localização, documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Vice-Presidente.

16 paul



FI. Livro

______________

1 Reuno de 2033/12/20
Município Proc2 10/17 CERTAVOS

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2 -

Câmara Municipal

1. Assunto: CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AUMENTO DE COMPARTES —

HORTA DO PAUL, LIMAREJO E SERRA DO GARCIA - VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação técnica n2 795/17, de

29/11, do DPGPRU/DGU, para aprovação, para celebração de negócio jurídico, da

constituição de regime de compropriedade/aumento do número de compartes, em

3 compartes, sobre o prédio misto descrito na 2 Conservatória do Registo Predial

de Vila Franca de Xira, sob o n2 4018/20081121, da freguesia de Vialonga, inscrito

na matriz sob os artigos n2s 28, 29, 30 e 31, secção X, com área correspondente a

188 874 m2, designado por “Horta do Paul”, solicitada pelo Funsita - Fundo Especial

de Investimento Imobiliário Fechado.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação técnica n2 795/17, de 29/11, do

DPGPRU/DGU, e planta de localização, documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Vice-Presidente.

17 horta



FI. Livro

_____________

RAta 056
ü Reunião de 2017/12/20

Município AU Proc2 FU/78-129 LOTE
de

Vila Franca de Xira Deliberação n_____________

Câmara Municipal -

1. Assunto; CANCELAMENTO DA GARANTIA BANCÁRIA REFERENTE À EXECUÇÃO DAS

OBRAS DE INFRAESTRUTURAS NA ENVOLVENTE DOS LOTES 14, 15 E 16,

INTEGRADOS NO LOTEAMENTO DO OLIVAL DE FORA - VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação técnica n 729/17, de

09/11, do DGUPRU/DGU, para aprovação do cancelamento da garantia bancária, n9

881-02-0027001, com o valor de 49 879,79€, emitida pelo Millennium BCP — Banco

Comercial Português, SA, relativa à execução das obras de infraestruturas na

envolvente dos lotes, 14, 15 e 16, integrados no loteamento do Olival de Fora, em

Vialonga, solicitada por A. Costa — Transacções Imobiliárias, Ld, tendo em conta

que é referente a trabalhos que ficaram sem efeito, dando lugar a novos trabalhos.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação técnica n2 729/17, de 09/11, 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. Vice-Presidente submete o assunto à reunião de câmara para

aprovação.

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

Presidente.

18 olival fora



FI. Livro

______________

RAta 057
Reunião de 2017/12/20

Município AU Proc2 27/03 LOTEPDM
de 1

Vila Franca de Xira Deliberaçao n2

_____________

Câmara Municipal

1. Assunto: RECEÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO, COM EXTINÇÃO DAS

GARANTIAS BANCÁRIAS DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DA TERRA

COMPRIDA - LOMBA DE CIMA

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação técnica n2 816/17, de

11/12, do DGUPRU/DGU, para aprovação do auto de receção definitiva, datado de

2017/11/20, bem como da libertação da caução, com extinção da garantia bancária

n 09305161, no valor atual de 12 760,00€, emitida pelo BPl — Banco Português de

Investimento, SA, em 2009/08/31, referente às obras de urbanização do

loteamento da Terra Comprida — Lomba de Cima, em Vialonga, promovido por

Joaquim Carneiro.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação técnica n2 816/17, de 11/12, 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. 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.

19 terra comp.



FI. Livro

_____________

058
li I\J\ Reunião de 2017/12/20

Município Proc2 64/17 CERTAUGI
Vila Francea de Xira Deliberação n2 758
Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO SOBRE O

LOTE A72, DO LOTEAMENTO DA PANASQUEIRA II -. ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 374/17, de 05/12, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor

do município sobre o lote A72 do loteamento da Panasqueira II, em Alverca do

Ribatejo, no valor de 2 522,57€, registada na 2 Conservatória do Registo Predial

de Vila Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n9 4/2011-AUGI,

de 28/12, solicitado por Fernando Mateus Marçal.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 374/17, de 05/12, 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. —— —

20 panasq II AU



FI. Livro

______________

1 FLAta O59
Reunião de 2017/12/20

Município Proc2 65/17 CERTAUGI
Vila Frar de Xira Deliberação n0 759
Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO SOBRE O

LOTE A73, DO LOTEAMENTO DA PANASQUEIRA II - ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 375/17, de 05/12, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor

do município sobre o lote A73 do loteamento da Panasqueira II, em Alverca do

Ribatejo, no valor de 2 899,32€, registada na 2? Conservatória do Registo Predial

de Vila Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n2 4/2011-AUGI,

de 28/12, solicitado por Fernando Mateus Marçal.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação ri 375/17, de 05/12, 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.

21 panasq II A73



____

FI. Livro

____________

Reurão de 2617/12/20
Município ‘r-. Proc2 66/17 CERTAUGIde 1Vila Franca de Xira j Deliberação _____________

Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO SOBRE O

LOTE 58, DO LOTEAMENTO DA QUINTA DA PONTE - SÃO JOÃO DOS MONTES

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 376/17, de 05/12, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor

do município sobre o lote 58, do loteamento da Quinta da Ponte, em São João dos

Montes, em nome de José Francisco, no valor de 2 624,84€, registada na P

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 José Luís da Silva

Queiroz.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n9 376/17, de 05/12, 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.

22 qta ponte 58



FI. Livro

_____________

• Reurão de 2617/12/20
Município 1 Proc2 67/17 CERTAUGI

Vila Franca de Xira Deliberação n 761
Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO SOBRE O

LOTE 129, DO LOTEAMENTO DA QUINTA DA PONTE - SÃO JOÃO DOS MONTES

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n9 377/17, de 06/12, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor

do município sobre o lote 129 do loteamento da Quinta da Ponte, em São João dos

Montes, no valor de 6 752,79€, registada na 1 Conservatória do Registo Predial de

Vila Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n 2/2015-AUGI, de

25/03, solicitado por Fernando Manuel Mendes Ãngelo.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n9 377/17, de 06/12, 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.

23 qta ponte 129



FI. Livro

______________

11 6k =oOi7?1/o
Município

‘

Si
Proc 68/17 CERTAUGI

Vila Francea de Xira ‘ V Deliberação nV 762
Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO SOBRE O

LOTE 128, DO LOTEAMENTO DA QUINTA DA PONTE - SÃO JOÃO DOS MONTES

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 378/17, de 06/12, do
DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor
do município sobre o lote 128 do loteamento da Quinta da Ponte, em São João dos
Montes, no valor de 7 495,75€, registada na 1 Conservatória do Registo Predial de
Vila Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n 2/2015-AUGI, de
25/03, solicitado por Fernando Manuel Mendes Ângelo.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 378/17, de 06/12, do
DGUPRU/DPRU/SRRU, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta
paftedaata. —

—

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.

24 qta ponte 128



FI. Livro

______________

FLAta 063
j Reunião de 2017/12/20

Município A Proc2 FUC/78-020 LOTE
Vila Francea de Xira Deliberação n 763
Câmara Municipal

1. Assunto: ALTERAÇÃO AO LIMITE DA AUGI FONTE SANTA E ALTERAÇÃO DO LIMITE

DAS PARCELAS 2 E 3- VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 117/17, de

11/12, do DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação da alteração do limite das parcelas

2 e 3, e redelimitação da AUGI Fonte Santa, em Vialonga, nos termos do nQ 6, do

artigo l, da Lei n2 91/95, de 02/09, com as várias alterações.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 117/17, de 11/12, 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.

25 limites



____

FI. Livro__________e RAta ‘ 084
Reunião de 2017/12120

Município Proc° FUCI78-020 LOTE
Vila Franca de Xira Deliberação
Câmara Municipal

1. Assunto: ESTUDO DE LOTEAMENTO DA AUGI FONTE SANTA, PARCELA 2- VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 118/17, de

11/12, do DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação do estudo de loteamento da AUGI

Fonte Santa, parcela 2, em Vialonga, nos termos da alínea b), do n 1, do artigo 4Q,

da Lei n 91195, com as várias alterações.

3. lnformaçõeslpareceres: Anexam-se comunicação interna n 118/17, de 11/12, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, e relatório das participações públicas, documentos que se

dão por inteiramente reproduzidos nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis: ——

______________________________

6. Propostas: O Sr. Presidente submete o assunto à reunião de câmara para
aprovação do estudo de loteamento em conformidade com o relatório em anexo
das participações apresentadas.

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

26 estudo



_____

FI. Livro

______________

FLAta 065e
A Reunião de 2017/12/20

Município !ARA Proc2 FUC/78-020 LOTE
Vila Francea de Xira ‘ 2 ‘IV Deliberação n 785
Câmara Municipal

1. Assunto: ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO ESPECÍFICO DE RECONVERSÃO DO
LOTEAMENTO CLANDESTINO FONTE SANTA - VIALONGA - CONSULTA PÚBLICA

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n9 395/17, de 07/12, do
DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação da abertura de consulta pública, pelo período
de 30 dias, do projeto de alteração ao Regulamento Específico de Reconversão do
Loteamento Clandestino Fonte Santa, em Vialonga.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 395/17, de 07/12, 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
aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que se está perante uma proposta
de remessa para consulta pública de uma alteração ao regulamento administrativo
específico para a reconversão do loteamento clandestino da Fonte Santa.
No essencial propõe-se que se estenda por um período de mais 2 anos o tempo
para que o principal loteador ilegal desta AUGI celebre as escrituras em falta,
estimando-se que sejam ainda cerca de 140, num universo de 300. Contudo, o que
para a CDU está em causa, e que levou os seus membros a votarem contra há
cerca de um ano e meio, é a desobrigação do pagamento do coeficiente de
agravamento, designadamente para o pagamento dos custos com as
infraestruturas, cujos encargos, como é sabido, deverão ser repartidos entre o
loteador ilegal e a câmara municipal.

Portanto, volta-se a ter presente uma proposta de legalização e de reconversão de
um clandestino, mas com um tratamento diferenciado face às demais AUGI do
concelho, sendo preciso fazer notar que noutra qualquer AUGI do concelho de Vila
Franca de Xira, quando o proprietário é detentor de mais de 1 lote, segundo os

27 fte santa 1/5



_____

Ei. Livro

_____________

RAta 088
Reunião de 2017/12/20

Município j Proc2 FUC/78-020 LOTE
Vila Franca de Xira Deliberação n2
Câmara Municipal

regulamentos específicos aprovadas por esta mesma câmara municipal existem
agravamentos. Neste caso, na opinião que têm o que se propõe é a continuação de
uma situação de tratamento desigual, que colide com o princípio do tratamento
justo e equitativo, que a administração pública é obrigada a observar e, acima de
tudo, a garantir. Volta-se portanto a insistir na desresponsabilização do pagamento

de avultadas somas de comparticipação financeira devidas justamente à câmara
municipal, de acordo com a proposta de redação, designadamente com a alínea c)
doartigo49.

Neste sentido, tal como o disseram na reunião de câmara de 2016/04/06, onde o
assunto foi primeiramente abordado, e mais tarde votado, têm o entendimento que
havia, e há, alternativas a esta situação, o pagamento dos valores devidos em
lotes, ou em género de valor patrimonial idêntico, ou o estabelecimento de um
prazo de pagamentos justo e aceitável. A solução, na opinião que têm, é uma não
solução. Compreendem legitimamente as preocupações de todos aqueles que
precisam da legalização das suas casas, a maior parte das quais, entre as que
estão construídas, seguramente de primeira linha de habitação, mas a câmara
municipal, para não ser repetitivo, poderia ter enveredado por outra solução.
Não acompanham esta solução, que desresponsabiliza um dos loteadores ilegais
no pagamento de avultadas somas de dinheiro, situação com a qual, obviamente,
não poderão estar de acordo, tendo em conta também a precedência de todo este
processo. É uma única AUGI, para a qual existe este tratamento diferenciado.
Interveio o Sr. Presidente, dizendo que até consegue entender o que o Sr. Vereador
Nuno Libório está a dizer, acontece que não se está a falar de coisas iguais. Está-se
a falar, e não diria que só esta é maior que as outras todas, porque não é verdade,
da maior AUGI que se tem no concelho, com cerca, salvo erro, de 700 lotes, cujo
urbanizador tem, na sua posse, ainda cerca de 166 lotes. É uma situação
excecional, diferente das demais, e há uma situação com que todos se têm que
deter, unicamente nessa, e é por isso que o executivo traz, não só este ponto,
como os dois anteriores, porque quer ajudar as pessoas, unicamente focar-se nas
pessoas e no seu interesse, nada mais, como o Sr. Vereador deve calcular.

Certamente que o Sr. Vereador acredita naquilo que o próprio está a dizer, porque
se fosse a pensar noutras coisas os serviços não tinham feito o esforço que

27 fte santa 2(5



____

El. Livro

____________

RAta - 067
Reunião de 2017/12/20

Município
- J Proc2 FUCI7B-020 LOTE

Vila Franca de Xira Deliberação n2
Câmara Municipal

fizeram, e enaltece, na pessoa do Urb Ricardo Ramalho, ele, a sua equipa e todo o
departamento, pelo trabalho que se tem vindo a fazer na questão das AUGI, porque

se gostava muito de fechar este processo. Foi um processo que, historicamente,

podia levar longe na reflexão e nas opções que os vários municípios tomaram, mas
o que se tem é que trabalhar com aquilo que se tem.

Sobre o histórico deste processo, um dia alguém há de fazer essa reflexão, o
próprio, um dia que não esteja nestas funções, irá fazer essa reflexão de certeza
absoluta. Se o convidarem a falar sobre isto dirá o que pensa sobre tudo, mas
agora não vale a pena, o que vale a pena é, única e exclusivamente, encontrar as
soluções para as pessoas que querem construir ou que construíram a sua casa, em
que lhes foram dando expectativas que as coisas iam avançar, depois não se
conseguiu avançar, e expectativas de que não querem passar para os seus
herdeiros problemas que têm, caso as casas não venham a ter rapidamente a
licença de utilização. É nisso que a câmara municipal se deve concentrar.

Se não for através de uma solução como esta a câmara municipal não conseguiria
porque o urbanizador não iria facilitar a resolução das questões. Não vale a pena
ter ilusões, ou se conseguem encontrar soluções equilibradas, para que o processo
avance, ou fica estagnado para sempre e não se resolve o problema às pessoas.
Quanto à infraestruturação, naturalmente que poderá ser resolvida, e a câmara
municipal está a resolver, aliás avançou-se muito, não só nesta AUGI, como
noutras, em reuniões que se tiveram durante todo o mandato anterior, reuniões
intersetoriais, entre os SMAS, o DOVI — Departamento de Obras e Viaturas
Municipais, e o urbanismo, em que cada um ficava com a exigência de desenvolver
um determinado plano, mas tudo muito bem enquadrado. Desta forma conseguiu-
se evoluir bastante, e fizeram-se muitas infraestruturas.

Para terminar, compreende muito bem o que o Sr. Vereador Nuno Libério está a
dizer, mas se não for assim a câmara municipal não consegue resolver aquele
problema. Esta engenharia geográfica territorial de unificação de parcelas é quase

um ovo de Colombo que surgiu, porque grande parte dos lotes que estão

construídos está nestas duas parcelas. Então, para resolver isto vão-se unificar, o

que se fez, com a aprovação da câmara municipal. Agora é transferir e renovar

esta questão do regulamento, para que tenham o mesmo tratamento que se tem

27 fte santa 3/5



____

El. Livro

____________

El. Ata 068
Reunião de 2017/12/20

Município A Proc2 EUC/78-020 LOTE
i a ranca e ira

- Deliberaçao nQ

Câmara Municipal

vindo a ter, e quando houver alvará a câmara municipal irá, de facto, fechar todo

este processo. A decisão que se tomou, com os votos do P5 e do PSD, permitiu que

já tenham avançado 300 escrituras, que se não fossem feitas também as pessoas

não podiam resolver o seu problema.

Portanto, pode dizer ao Sr. Vereador que, compreendendo o que a CDU diz sobre

esta matéria, também tem a dizer que se não fosse a decisão que se tomou estas

pessoas não tinham conseguido fazer as escrituras. Agora há mais cento e tal para
fazer, e com a decisão que nesta reunião se vai tomar, se se aprovar esta proposta

também essas pessoas vão ver o seu problema resolvido.

Concluiu, dizendo não saber se o Sr. Vice-Presidente quer acrescentar mais alguma
coisa.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que a CDU sempre esteve do lado

da solução, e isso também é importante que fique muito claro.

Disse o Sr. Presidente que esta é uma solução.

Prosseguiu o Sr. Vereador, referindo que nunca levantaram nenhum obstáculo
relativo a toda e qualquer iniciativa que considerassem legal, além de justa e
equitativa, para o tratamento de situações relacionadas com as áreas urbanas de
génese ilegal. Nunca se viu nenhum obstáculo da CDU relativo a essa matéria, e
sobre isto também estão todos relativamente entendidos, pelo menos da parte dos
mesmos estão politicamente confortáveis com todas as decisões que tomaram.--—

O Sr. Presidente utiliza uma expressão que no ver que têm representa exatamente
aquilo que não deveria estar em causa. Referiu-se a um determinado proprietário
de lotes, seguramente o maior, como o “urbanizador” Isto não é um loteamento
com as características dos demais loteamentos urbanos que precedem aprovações

nesta câmara municipal, é efetivamente uma área urbana de génese ilegal.

Nunca esteve em causa, nem está, o esforço e empenho dos serviços técnicos da

câmara municipal para esta e todas as soluções relativamente às AUGI. Nunca
estiveram em causa, e continuam a não estar, as legítimas expectativas dos
comproprietários desta AUGI, bem como das demais, para a resolução de
problemas, muitos herdados pela câmara municipal, criada após as primeiras

eleições livres no Portugal contemporâneo. Uma terceira e última questão é que o

que está em causa é que com esta solução consagra-se a vontade particular do
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principal proprietário, de não querer pagar, ou seja, consagra-se o princípio de uma
vontade privada sobre as demais.

Se o Sr. Presidente se recordar, das sucessivas intervenções que tiveram sobre
esta matéria apresentaram outras soluções que, quer do ponto vista técnico, quer
do ponto vista financeiro, foram admitidas como razoáveis, exequíveis e
enquadráveis do ponto de vista legal, designadamente as que referiram atrás: Um
plano de pagamentos num prazo aceitável; a dação em lotes, no valor proporcional
aos cerca de 600 000€ em que se desresponsabiliza o principal proprietário no
pagamento da comparticipação devida de infraestruturas. Foram situações às
quais o Partido Socialista, com os votos do PSD, não acompanhou a CDU.
Portanto, a expectativa dos membros da CDU, como disse no início, é que se possa
terminar este mandato com a maior quantidade possível de áreas urbanas de
génese ilegal reconvertidas, que significa duas questões finais: A primeira é a
outorga e celebração de um alvará: por outro lado, a emissão duma licença de
habitabilidade aos respetivos utilizadores dessas frações de habitação. Esse é o
objetivo que têm, mas que lhes permitam que, do ponto de vista político, para esta
complexa situação não se sintam obrigados, confortados, em acompanhar o
Partido Socialista e o PSD sobre a matéria, pelo que naturalmente irão votar
contra, mas atentos, aliás muito atentos, relativamente ao desenvolvimento da
mesma e que tenha uma solução, que entendem que precisa de ser corrigida, a
bem de uma tranquilidade face a demais votações que já se tiveram sobre esta
matéria.

Interveio Sr. Presidente, dizendo que o executivo entende que esta é a solução
adequada, porque quaisquer outras que se possam pôr em cima da mesa, para já,
não sabe se iam ter sequência, e mesmo que tivessem, muitas das pessoas já não
estavam neste mundo para a finalização de qualquer outra solução que não esta.-
Concluiu, colocando o ponto à consideração da câmara municipal, perguntando
quem vota contra e quem se abstém, concluindo que é aprovado por maioria, com
os votos contra dos Srs. Vereadores da CDU.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da CDU,
em conformidade com a proposta do Sr. Presidente.
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Assunto: AUSÊNCIA DO SR. PRESIDENTE — —

Após a discussão e votação do ponto 27 da ordem do dia, interveio o Sr.
Presidente, referindo que se vai ausentar momentaneamente, porque tem uma
pessoa, dum ministério, que lhe quer uma palavra, e já regressa, ficando a
condução dos trabalhos a cargo do Sr. Vice-Presidente.

ausencia
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1. Assunto: REABILITAÇÃO DE FOGOS NO BAIRRO DO PER DA QUINTA DA PIEDADE -

LOTES 1 A 6 - PÕVOA DE SANTA IRIA - RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE

PROPOSTAS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 1570/17, de

29/11, do DOVI/DOVI/SOE, para aprovação do relatório final, elaborado pelo júri do

procedimento relativo à reabilitação de fogos no bairro do PER da Quinta da

Piedade — Lotes 1 a 6, na Póvoa de Santa Iria, com proposta de exclusão do

concorrente Zerca, Ld, com base na alínea a), do n 2, do artigo 146, do CCP —

Código dos Contratos Públicos, por ter apresentado proposta fora do prazo limite

para apresentação da mesma, bem como da aprovação da não adjudicação do

concurso público e revogação da decisão de contratar, nos termos do disposto na

alínea b), do n1, do artigo 7gQ, conjugado com o n2 1, do artigo 8O, ambos do

CCP.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1570/17, de 29/11, 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, referindo que a CDU pediu para falar deste ponto e do 29 ao mesmo

tempo.

Interveio a Sr Vereadora Cláudia Martins, mencionando que na reunião de câmara

do dia 6 de dezembro os membros da CDU levantaram a questão do envolvimento

da população, em que o Sr. Presidente referiu que foi envolvida em todo o

processo, contudo, e uma vez que não lhes foi dada oportunidade para voltarem a

intervir sobre o tema, gostaria de perceber, então, de que forma ou que iniciativas
foram feitas com a população. Esta pergunta é porque, tal como já tinham dito,

estiveram uma manhã no bairro e não houve uma única pessoa que estivesse
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informada do que se passa ou do que se irá passar. Portanto, este envolvimento foi

feito, mas não foi bem feito, as pessoas sentem-se à margem do que lhes está a

acontecer, e inclusive desrespeitadas por parte da câmara municipal com todo este

processo, porque sentem que não houve uma construção de soluções feita com
elas próprias.

Gostariam de perceber para quando uma calendarização da mudança destas

pessoas, quando é que esta calendarização irá ser falada com a população, e de

queforma.

Prosseguiu, referindo que gostariam também de aproveitar para questionar porque

é que há um acréscimo de quase 70 000,00€, de um concurso para outro, sabendo

que, num valor de 1 500 000,00€, 70 000,00€ não será muito, mas é dinheiro, e

gostariam de saber o porquê deste acréscimo então.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, dando a palavra ao Sr. Vereador Carlos

Patrão, que pediu para falar também destes dois pontos.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo que uma das questões que quer

levantar é precisamente esta que acabou de ser colocada, porque é que houve

uma revisão do orçamento, e imagina que tenha que ver com o facto do concurso

anterior ter ficado deserto, só que, entretanto, num ponto mais à frente, que é o

ponto 31, também há uma situação parecida, e aí não se revê o orçamento. O

concurso também ficou deserto, mas mantém-se o orçamento.

Assim, o Bloco de Esquerda queria perceber qual é o critério que funciona nestas

situações.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionando que é lógico que as observações

políticas, neste momento, neste caso em relação à Sr? Vereadora da CDU, não as

fará, quando expõe que o envolvimento não foi bem feito.

O Sr. Presidente já informou na última reunião, é a perspetiva da CDU, a do P5 é

diferente, no entanto, solicita à 5r Vereadora Helena Pereira de Jesus que os

serviços façam chegar ao gabinete dos Srs. Vereadores da CDU o processo de

informação junto dos moradores destas duas zonas de que se está a falar, e, de

uma vez por todas, tiram-se as dúvidas em relação a esta situação.

Em relação ao Bloco de Esquerda, e à questão, efetivamente o Sr. Vereador

abordou-a corretamente.

28 relat, final 2/4



El. Livro

_____________

RAta - 073
Reuniãode2Ol7/12/20

Município Proc2 111/17 DOVSM-EMP
Vila Franca de Xira Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

Interrompeu a Sr Vereadora Helena Pereira de jesus, pedindo a palavra.

Respondeu o Sr. Vice-Presidente que já lhe dará a palavra em relação a esta

questão.

Continuou, referindo que o Sr. Vereador aborda exatamente e corretamente a

questão do ponto da revisão do preço, o acréscimo de mais 70 000,00€, e quando

se chegar ao outro ponto, falar-se-á, deve-se ao facto do concurso ter ficado

deserto. Não querendo correr o risco, os serviços fizeram uma nova revisão dos

mapas de quantidades, porque sabe-se que o mercado, felizmente, está como

está, e é felizmente, porque há cerca de um ano e meio que se verifica, pois

grande parte dos concursos passa pelos serviços que estão sob a sua

responsabilidade, que alguns têm ficado desertos exatamente porque o mercado

está em movimentação, e a câmara municipal também tem que se ir adaptando ao

mercado.

A legislação, que ainda se encontra em vigor até dia 31, obrigava à redução anual

de determinados procedimentos, a câmara municipal cumpre a legislação, e

efetivamente, a partir do dia 1 de janeiro, provavelmente, e quase que poderia

dizer de certeza, o valor final de obra de procedimento vai ser muito superior

àqueles que têm vindo a reunião de câmara, é o mercado a movimentar-se. A

legislação, a partir do dia 1, vai-se alterar completamente, e a partir de meados do

ano, com o novo Orçamento do Estado, ainda se vai alterar mais.

Interveio a Sr Vereadora Helena Pereira de jesus, mencionando que naturalmente

fará chegar à CDU, e também ao Bloco de Esquerda, as informações que o Sr. Vice-

Presidente acabou de solicitar, de qualquer maneira, não poderia deixar de dar

uma nota, de que a população, contrariamente ao que foi dito, tem estado sempre

envolvida nesta situaçâo, inclusivamente articulando com os serviços ideias, que

foram aceites e integradas nesta requalificação.

Os técnicos dos serviços também estão lá diariamente, pelo que não percebe essa

questão, e inclusivamente a chefe de divisão, Dr Ana Carla Costa, tem lá ido

variadíssimas vezes.

Deste modo, a população está a ser ouvida e tudo isto está a ser tratado

juntamente com a população, e estranha a insistência nesta questâo, de qualquer

maneira, fará chegar a documentação que for necessária.
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Interveio a Sr Vereadora Cláudia Martins, referindo que, como se deve calcular, os
membros da CDU não estão a inventar nada. Estiveram no local, falaram com
várias pessoas, não estiveram à procura de ninguém em particular, as pessoas que
iam passando na rua foram as pessoas com quem foram falando, e não houve uma
única que soubesse dizer o que é que estava a acontecer. Aliás, antes pelo
contrário, sentiam-se desrespeitadas e mostraram-lhes isso, por parte da câmara
municipal, e por isso a insistência neste assunto, porque acham, de facto, que é
um assunto de extrema importância para as pessoas que estão e vivem ali.

Realmente, saíram de lá até indignados com a situação, porque não houve uma
única pessoa que lhes dissesse, “sabemos o que é que está a acontecer, o que vai
acontecer é isto”. Não, foi precisamente o oposto do que a Sr Vereadora está a
dizer. Não estão a dizer que não foi feito, agora, vão ao local e não há uma única
pessoa que lhes diga que sim, que sabe o que é que está a acontecer, e isso para

os membros da CDU é que é estranho, e então alguma coisa se passa.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, agradecendo e dizendo que registou a posição da

CDU.

Tomou a palavra a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando que queria
aproveitar para, tendo em conta as informações que aqui foram dadas, que lhes
dissessem qual dos vereadores, ou o presidente da câmara, foi ao local, e se
falaram com alguma das pessoas.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que já se compreenderam as posições,
justificações, deu indicações à Sr Vereadora para fazer chegar informação ao
gabinete, e voltar-se-á a esta conversa depois dos Srs. Vereadores terem acesso a
essa documentação.

Posto isto, passou à votação do ponto 28, perguntando quem vota contra e quem
se abstém, concluindo que é aprovado por unanimidade.

Quanto ao ponto 29, perguntou quem vota contra e quem se abstém, concluindo

que é aprovado por unanimidade, sendo os pontos 28 e 29 aprovados por
unanimidade.

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

28 relat. final 4/4



S

F1. Livro

____________

U Fl.Ata 075
k Reunião de 2017/12/20

Município Proc2 144/17 DOVSM-EMPde
Vila Franca de Xira Deliberação n2 - -

Câmara Municipal

1. Assunto: REABILITAÇÂO DE FOGOS NO BAIRRO DO PER DA QUINTA DA PIEDADE -

LOTES 1 A 6 - PÓVOA DE SANTA IRIA — REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA
ABERTURA DO PROCEDIMENTO E AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL --

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 1597/17, de
06/12, do DOVI/DOVI/SOE, para autorização da escolha e início do procedimento,
por concurso público, com o preço-base de 1 461 600,00€, acrescido do IVA, e
prazo de execução de 375 dias, bem como aprovação do projeto de execução, das
peças do procedimento e da designação do júri respetivo e do perito, referentes à
empreitada de reabilitação de fogos no bairro do PER da Quinta da Piedade — Lotes
1 a 6, na Póvoa de Santa Iria, e da remessa à assembleia municipal para
autorização da abertura do procedimento, nos termos do disposto no n 1,
conjugado com o n 6, do artigo 22, do Decreto-Lei n2 197/99, de 8 de junho, e
autorização do compromisso plurianual, considerando que a realização da despesa
decorrerá nos anos económicos de 2018 e 2019.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1597/17, de 06/12, 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.

A discussão deste assunto foi feita em conjunto com o ponto 28 da ordem do dia.--

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

29 PER Piedade
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1. Assunto: REABILITAÇÃO DO CELEIRO DA PATRIARCAL - VILA FRANCA DE XIRA -

ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 1575/17, de
04/12, do DOVI/DOVI/SOE, para aprovação da não adjudicação do concurso público
referente à empreitada de reabilitação do Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de
Xira, bem como a revogação da decisão de contratar, nos termos do disposto na
alínea a), do n9 1, do artigo 792, conjugado com o n9 1, do artigo 80, ambos do
CCP — Código dos Contratos Públicos.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1575/17, de 04/12, 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, referindo que a CDU pediu para falar deste ponto em conjunto com o
ponto3l.

Interveio a Sr Vereadora Cláudia Martins, dizendo que já se falou na questão do
concurso, num ponto anterior, e este é outro em que a única firma concorrente não
apresentou proposta, e importa perceber o porquê, ou melhor, os motivos desta
anulação, se foi um erro do projeto de execução ou outro erro qualquer.
Outra dúvida que os membros da CDU têm é por que motivo foram convidadas
aquelas 3 empresas, e não se alargou o convite a outras, com as quais a câmara
municipal até já possa ter trabalhado, e porque é que foram escolhidas estas
empresas e não outras, até porque se está a falar de um valor bastante avultado,
quasemeiomilhãodeeuros.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que a anulação do concurso público para
a Patriarcal, constante no ponto 30, e agradece à diretora do DOVI — Departamento
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de Obras e Viaturas Municipais, que tome a devida nota se se afastar do assunto,
mas pensa que não se vai afastar do raciocínio, do motivo, foi porque ficou
deserto.

A legislação permite fazer, a seguir ao concurso público, um ajuste direto, pelo
que, quanto ao ponto 30, usando a faculdade que a lei permite, convidaram-se
estas 3 empresas, e os Srs. Vereadores verificarão, se leram os documentos, e
pensa o próprio que leram.

Pede que não se veja nisto qualquer insinuação, vão-se todos conhecendo pouco a
pouco, tem tido o cuidado de o dizer, e só ao Nuno Libório, que trata assim porque
o conhece há muitos anos, é que conhece a nível de pensamentos. Desta forma, a
Sr Vereadora que não veja nisto qualquer insinuação da parte do próprio, mas
lendo os documentos, a característica de execução desta obra obriga a ter muito
cuidado no convite às empresas, pois tem que se saber do que se está a falar, da
intervenção que vai ali ser feita.

Também, enquanto no concurso público, a concorrerem empresas, não se pode
dizer “é esta”, a câmara municipal tem que se sujeitar àquela que ganha, se

cumprir os parâmetros todos, mas é uma incógnita, e todos sabem os problemas

que se têm tido nalgumas empreitadas da câmara municipal, com empresas dos
concursos, porque cumprem a legislação, só que não se conhecem. Tem que se
cumprir a lei, mas só se saberá o que aquela empresa vale no fim da execução da
obra. —

Neste caso a lei permite, nesta segunda fase, ir para o ajuste direto, e então

convidaram-se empresas que, face àquele tipo de intervenção, podem dar

garantias. Agora, qualquer uma das 3 vai à plataforma, e ganhará a que
corresponder à tramitação.

Assim, pensa ter esclarecido.

Interveio novamente a Sr Vereadora Cláudia Martins, mencionando que a câmara

municipal, com certeza, conhece outras empresas, e aliás tem trabalhado com

várias, não são só estas 3. O Sr. Vice-Presidente só acha que estas 3 é que são as

únicas que estão em condições para participar neste concurso?

Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo que retiraria a palavra “únicas” da

observação da Sr Vereadora Cláudia Martins. Assim, a câmara municipal entendeu
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que, neste momento, são as 3 que poderão dar garantia para a execução, e
ganhará aquela que corresponder ao concurso.

Posto isto, passou à votação do ponto 30, questionando quem vota contra e quem
se abstém, referindo que está aprovado por unanimidade.

Quanto ao ponto 31, perguntou quem vota contra e quem se abstém.
Tendo o Sr. Vereador Carlos Patrão pedido para falar, disse o Sr. Vice-Presidente
que tem razão, dando-lhe seguidamente a palavra, para o ponto 31.
Tomou a palavra o Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo que em parte este assunto
já foi levantado, de qualquer forma, até por causa do critério que foi usado no
ponto 29 da ordem do dia, houve uma revisão de preço, aqui também há um
concurso público que fica deserto, mas há uma declaração de uma empresa que
pretendia apresentar uma proposta, que disse ter feito uma análise do caderno de
encargos, e pelo valor em questão não lhe pagava os custos.

Desta forma, o Bloco de Esquerda queria perceber, se o concurso público ficou
deserto, porque é que o ajuste direto é exatamente pelo mesmo valor, havendo
esta nota, e se não se correrá o risco de ficar também deserto, e de se estar a
protelar a reabilitação do Celeiro da Patriarcal.

Assim, é um pouco para ser esclarecido, por estes critérios e estas questões.
Disse o Sr. Vice-Presidente que a declaração, se não lhe falha a memória, é
obrigatória para entregar na plataforma, em como as empresas não estão
interessadas em concorrer, como disse o Sr. Vereador, pelo preço.
Esclareceu a Eng Sofia Galhofas que a declaração não é obrigatória, mas
efetivamente as empresas apresentam essa justificação, que dá às vezes à câmara
municipal uma ajuda, para perceber se o preço-base se enquadra ou não dentro
daquilo que era expectável.

A questão aqui é que, no caso do PER da Quinta da Piedade, reviu-se o orçamento
e, já que houve oportunidade de lançar um outro concurso, achou-se que se
deveria rever o preço, até porque se está a falar de valores de obra muito
diferentes.

Por outro lado, esta obra do Celeiro da Patriarcal tem outra particularidade, que é a
questão dos alvarás, não há assim tantas empresas com alvará de reabilitação, daí
se terem escolhido aquelas 3, pelos motivos que o Sr. Vice-Presidente já disse, mas
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também pela questão do alvará. Se se procurar no mercado, não há assim tantas
empresas, e se calhar vai começar a haver mais, que, não só tenham alvará, como
ofereçam essas garantias.

Perguntou a Sr Vereadora Cláudia Martins se há mais que 3.
Respondeu a Eng Sofia Galhofas que sim, é claro que sim, convidaram-se 3
porque, no fundo, era o mínimo que se podia convidar.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, agradecendo à Eng Sofia Galhofas, referindo que
pensa que se está esclarecido, perguntando, em relação ao ponto 31, quem vota
contra e quem se abstém, concluindo que é aprovado por unanimidade.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.
Vice-Presidente.
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1. Assunto: REABILITAÇÃO DO CELEIRO DA PATRIARCAL - VILA FRANCA DE XIRA -

REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA ABERTURA DO PROCEDIMENTO E

AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1620/17, de
12/12, do DOVI/DOVI/SOE, para autorização da escolha e do início do
procedimento, por ajuste direto, com o preço-base de 431 000,00€, acrescido do

IVA, e prazo de execução de 180 dias, bem como aprovação do projeto de

execução, das peças do procedimento, e da designação do júri respetivo e do

perito, referentes à empreitada de reabilitação do Celeiro da Patriarcal, em Vila

Franca de Xira, e da remessa à assembleia municipal para autorização da abertura

do procedimento, nos termos do disposto no n2 1, conjugado com o n2 6, do artigo

22Q, do Decreto-Lei n2 197/99, de 8 de junho, e autorização do compromisso

plurianual, considerando que a realização de despesa decorrerá no ano económico

de 2018.
—

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1620/17. de 12/12, 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.

A discussão deste assunto foi feita em conjunto com o ponto 30 da ordem do dia.-

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

Vice-Presidente.

31 celeiro



____

Fl.Livro

__________

- 081
li I, Reunião de 2017/12/20

Município EI Proc2 143)17 DOVSM-EMPde
Vila Franca de Xira Deliberação n2’____________

Câmara Municipal

1. Assunto: REQUALIFICAÇÃO DO EIXO SANTA SOFIA/QUINTA DA MINA - VILA FRANCA
DE XIRA — REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA ABERTURA DO

PROCEDIMENTO E AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processa instruído com comunicação interna n 1613/17, de

11/12, do DOVI/DOVI/SOE, para autorização da escolha e início do procedimento,

por concurso público, com o preço-base de 1 315 000,00€, acrescido do IVA, e

prazo de execução de 300 dias, bem como aprovação do projeto de execuçâo, das

peças do procedimento, da designação do júri respetivo e do perito, da nomeação

da Eng Sónia Pereira Marques da Silva como coordenadora de segurança em
projeto e da emissão de declaração de nomeação acompanhada de declaração de
aceitação subscrita pela mesma, referentes à empreitada de requalificação do eixo

Santa Sofia/Quinta da Mina, em Vila Franca de Xira, nos termos do dispostono n2
1, conjugado com o n2 6, do artigo 22, do Decreto-Lei n2 197/99, de 8 de junho, e
da remessa à assembleia municipal para autorização da abertura do procedimento
e autorização do compromisso plurianual, considerando que a realização da
despesa decorrerá nos anos económicos de 2018 e 2019.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1613/17, de 11/12, do
DOVI/DOVI/SOE, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da
ata. — —

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, dizendo que aproveita para fazer a sua
intervenção sobre os pontos 32 e 33, ficando já tudo ligado.

Em relação a estes pontos, gostaria de recordar que foi simpaticamente convidado
a tomar um primeiro contacto com este projetos pelo Sr. Presidente. Pontualmente

pôde ler os documentos e verificar que, em alguns momentos, é referido que terão
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sido ouvidas entidades, os membros da CDU presumem, no entanto, que, de um
modo geral, a população, sobretudo as zonas onde irão ocorrer as maiores
intervenções, não terão sido ouvidas para eventuais sugestões. —

Claramente percebe a dificuldade, tendo em conta a dimensão da intervenção,
mas gostava de alertar para uma questão que tem, por exemplo, a ver com esta
história da arborização e da introdução de espécies arbóreas nestes projetos, para,
no futuro, a câmara municipal não ser confrontada com o problema de dimensão e
crescimento inusitado das árvores e depois estar a pretender que se façam abates
mais ou menos evitáveis.

Recorda que ali perto houve recentemente o abate de uma árvore de dimensão
considerável, que a tempestade Ana não conseguiu deitar abaixo, mas no dia a
seguir infelizmente foi cortada, com alguma polémica, naquela zona.
É apenas a constatação de um facto, e até aproveita para solicitar, nesta questão
das árvores, o acompanhamento destas questões, que é uma coisa que faz
questão de dizer que lhe é muito querida, por razões que com certeza alguns dos
presentes se lembrarão, e alguns responsáveis que estão nesta sala também, com
certeza, pela sua passagem enquanto presidente da junta de Freguesia de Vila
FrancadeXira.

Em relação ao ponto 32, fica-se por aqui, não sem que antes também faça um
reparo, que é a tentativa de uma pequena ajuda, em relação à zona 1 e ao
capítulo, que chama de capítulo A — Travessa do Cerrado.

Está absolutamente de acordo com o enquadramento do chafariz do Alegrete e a
preocupação que existe em enquadrá-lo com um tipo de calçada. Considera que o
espaço ficará claramente valorizado também por esse lado, contudo, tendo em
conta a oportunidade única do arranjo daquela rua, pensa, e dirige-se ao Sr.
Presidente e ao Sr. Vice-Presidente, estando-se a referir também ao Sr. Vice
Presidente, e naturalmente os presentes vão perceber porquê, que valerá a pena
investir numa intervenção naquele chafariz do Alegrete.

Tem muita pena, enquanto presidente de junta, de não ter tido tempo,
oportunidade, e também algum dinheiro, para ali fazer uma intervenção, como
gostaria que viesse a acontecer, mas pensa que esta oportunidade que a câmara
municipal tem agora é única, e a consideração que gostaria de fazer neste aspeto,
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e relativamente à travessa do Cerrado, é que aquele chafariz não está completo

sem água no seu tanque frontal, é um chafariz morto. —

É evidente que se sabe que aquele, juntamente com a fonte nova, são os únicos

pontos de chafariz ou de bebedouros, ou o que se quiser chamar, que têm água

canalizada, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, mas é possível, e

o próprio sabe que é possível, encontrar uma solução que mantenha aquele tanque

que ali está bonito, com água em permanência, com um sistema de circuito

fechado, uma “bombazinha” tipo aquário, ou uma coisa qualquer, que os

engenheiros com certeza serão capazes de dar a volta, porque aquela rua, então

sim, ficará com um enquadramento absolutamente espetacular, com o

enriquecimento e o embelezamento daquele fontanário. Diria mesmo que as

preocupações que se têm com a água hoje nem se colocarão, tendo em conta a

utilização diária que se faz daquele espaço.

É seguramente, do conhecimento que tem, e passa lá todos os dias, dos

fontanários, ou chafarizes, com maior utilização pelas pessoas de um modo geral,

portanto, a água que daí decorria manteria sempre o nível naquele tanque.

Esta é a sua opinião e, aliás, na linha daquilo que já foi proposto pela CDU antes,
vale mesmo a pena pensar na recuperação.

Já agora, se o Sr. Vice-Presidente quiser, até tem o agrafo de um que falta lá, em
inox, para lá pôr e depois fazer a aplicação do chumbo. A junta de freguesia tem
isso em seu poder, porque, de facto, é uma construção muito interessante e
gostava muito que a câmara municipal tivesse em consideração esta observação
dos membros da CDU.

Relativamente ao ponto 33, a requalificação do eixo Povos—Quinta da Grinja,

também aqui, e sobretudo para as soluções previstas para a indução da redução

de velocidade para a rua José Costa e Silva, estão absolutamente de acordo e
neste particular, no seguimento aliás de uma intervenção que o Sr. Presidente

também já fez aqui, até de um certo apelo relativamente à questão do sentido
único para aquela rua, que o próprio acha que é uma questão também pertinente,

talvez fosse altura de se ouvir mais uma vez aquela população, no sentido de que

esta questão fique definitivamente ultrapassada, porque, de facto, quem passa ali

todos os dias verifica que é muito difícil a circulação nos 2 sentidos e é complicada.
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Daquilo que pôde observar no projeto, não tem grandes questões a colocar, mas

pensa que esta era uma oportunidade para se rever essa situação do sentido

único, que naquele caso só parcialmente pode ser efetuado.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, referindo-se ao ponto 33, dizendo que o

Bloco de Esquerda regista com agrado esta requalificação do eixo Povos—Quinta da

Grinja, de qualquer forma, gostaria também de saber se está previsto algum

programa, algum projeto de reabilitação urbana dos imóveis edificados nesse eixo,

porque eles estão bastante degradados.

Quando se vai para Povos vê-se que há imensos imóveis, alguns deles até com
interesse arquitetónico que, ou estão entaipados, ou estão com os telhados em
baixo, há toda uma degradação de um núcleo histórico de Vila Franca de Xira, que
considera que seria interessante reabilitar. Se se reparar, no Largo do Pelourinho

de Povos, existe essa situação, já há edificado que está bastante degradado, o que

acha lamentável, tendo em conta que o Largo do Pelourinho de Povos é um dos
sítios com mais história do concelho e da freguesia de Vila Franca de Xira.
O mesmo em relação à Fábrica dos Curtumes, que está também bastante
degradada, e gostaria de saber se o executivo pensa lançar algum programa para
fazer esta reabilitação.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que a questão colocada pelo Sr. Vereador

Mário Calado, do chafariz do Alegrete, é um apontamento que é sempre possível
terem consideração.

Na sua opinião, numa obra com este volume financeiro, mais coisa, menos coisa,
resolve-se. É uma matéria que o executivo vai ter em consideração, porque tem
que se preservar o património do concelho. Infelizmente há muito que já não é
possível preservar, o executivo tem feito um esforço grande na preservação do
património, vai continuar a fazê-lo, evidentemente que não consegue fazer tudo,
mas aproveitará também estas oportunidades, e neste caso do chafariz, para tê-lo
como ele era. Naturalmente já não se vão lá ter animais a beber água, porque

agora os cavalos estão condicionados a um motor, mas obviamente que o
património em si, vai-se tentar, porque o município tem técnicos nessa área do
património que também ajudaram neste trabalho.

Estas propostas e candidaturas que se fizeram são candidaturas muito ambiciosas,
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muito exigentes, e vários serviços da câmara municipal tiveram que se pronunciar,
para efetivamente se ir mais longe numa solução adequada.
Relativamente às espécies arbóreas, quer dizer ao Sr. Vereador que hoje todos têm
uma noção, a começar pelos técnicos, e os cidadãos, de que não se podem pôr
árvores em qualquer sítio, nem se podem colocar espécies arbóreas inadequadas,
comosefeznopassado.

Evidentemente que no passado, sem o conhecimento, ou pelo menos sem ter estas
preocupações, plantaram-se árvores inadequadas em escolas e em passeies, que
hoje estão a criar problemas complicadíssimos, a destruição dos passeios com as
raízes, ou as canalizações também com problemas graves, nomeadamente nas
escolas.

A câmara municipal, nas escolas, está a abater os plátanos e esse tipo de espécies.
Compreende que às vezes as pessoas possam ficar um bocadinho entristecidas,
mas o que é um facto é que têm que se encontrar soluções que sejam um bem
paratodos. — — — —

Por exemplo, em Alhandra, numa avenida, não se consegue transitar nos passeios,
e há de haver um dia em que a câmara municipal vai ter que fazer abates
seletivos, abater uma árvore, depois plantar uma outra, e assim sucessivamente,
para não ser uma coisa muito brusca.

O que é um facto é que hoje há uma preocupação clara e inequívoca de que
algumas espécies arbóreas não podem ser plantadas, nunca mais, só noutros
sítios, onde elas possam estar, em zonas alagadiças, etc., onde não haja problemas
e não haja passeios. Essas espécies não podem ser plantadas nas zonas urbanas
como foram. Era o dia da floresta, então queria-se uma árvore de crescimento
rápido, é aquela que cresce rapidamente, mas depois trouxe outras dificuldades, e
a câmara municipal tem isso em consideração.

A árvore que o Sr. Vereador Mário Calado referiu é uma árvore invasora que há
muito tempo está identificada como uma árvore que não deve ser plantada. Ela
apareceu, julga que da Ásia, como uma árvore ornamental, mas é uma árvore
invasora, uma árvore que dá “350 mil sementes”, que se espalham com o vento, e
já não é só o problema ali, é onde a semente vai cair.

A câmara municipal tem que ter um cuidado muito grande nas espécies que
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coloca, porque está-se a hipotecar o futuro.

É uma árvore já ali com muitos anos, mas é uma árvore que não interessa, até
compreende as pessoas, mas há necessidade de uma informação. Porque é que se
está a abater a árvore? Porque apeteceu à câmara municipal? Por um capricho?
Não, é porque efetivamente aquele tipo de árvores tem que ser abatido.

Por outro lado, o abate de árvores tem outra circunstância. Hoje, na dúvida, se
uma árvore vai ou não cair, deve-se abatê-la. Quando tem problemas, quando a
árvore começa a apresentar problemas, pela sua ramificação, porque às vezes não

é só a árvore propriamente dita, o tronco, é a ramificação, se cai uma ramificação
daquelas em cima de alguém. Ainda há pouco tempo, quando foi a tempestade,
caiu um ramo em cima de uma senhora, que infelizmente faleceu, a única coisa
que ela queria era retirar um tronco, e depois levou com outro tronco, que caiu
entretanto.

Refere ainda a situação que aconteceu no Funchal, as pessoas têm que
compreender que às vezes, quando se está a fazer o abate de uma árvore que
aparentemente está frondosa e bonita, interiormente ela está oca, e tem que se
abater. Não foi o caso ali, porque as que não interessam nunca têm problemas, ou
raramentetêm.

A câmara municipal teve que cortar aquela árvore justamente pela análise que fez,
e procurou esclarecer a pessoa que lhe escreveu, e é o que hoje em dia tem que
fazer, ter um cuidado extremo quando planta uma árvore, em que sítio está a
plantá-la e que espécie arbórea, se não, daqui a 20 ou 30 anos aquela árvore está
a causar problemas. Tem que prever e ter esta preocupação.

Quanto ao sentido único, vai-se fazer o contacto com a população, com os
moradores, o Sr. Vereador no passado promoveu um referendo destes e houve
quaseumempate.

Aquilo que se tem que dizer é que se tem que decidir, é a sua opinião, ouvem-se as
pessoas, explica-se-lhes e tem que se decidir. Não se vai agradar a todos, é
impossível, uns querem um sentido, outros querem de outro modo, mas há uma
questão que ainda não foi falada, que é o transporte público. Provavelmente vai ter
que se ter ali semaforização para o transporte público. Escolhe-se um sentido para
a circulação normal e o transporte público tem que ir nos 2 sentidos, caso contrário
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terá que ir dar uma grande volta e não apanha os passageiros que necessitam
daquele transporte público.

O transporte público é faseado, não está ali constantemente a passar, e há este
aspeto em que agora se esteve a refletir, o transporte público é um problema que
ali se tem e têm que se encontrar soluções, ou “stockagens” para o transporte ficar
ali parado e esperar que o carro passe, é uma questão que tem que se falar.
Tem que se falar com as pessoas e far-se-á, para ver se se consegue chegar a
alguma conclusão, se não se chegar, a câmara municipal fundamenta
tecnicamente qual é a solução e vai fazê-la.

Prosseguiu, dizendo que o Sr. Vereador Carlos Patrão falou nos imóveis degradados
que por ali há, é verdade, mas esta requalificação também puxa requalificação.
Quando as coisas estão muito degradas, mantêm-se degradadas ou aumenta a
degradação, quando se começa a requalificar uma determinada zona há a
tendência justamente para dar continuidade a essa requalificação. É essa a
expectativa do executivo municipal, que efetivamente assim seja.
Há uma série de questões que estão ali expectantes, um loteamento da família
Alcobia, salvo erro, que cedeu à câmara municipal uma parcela de terreno para
construir a igreja, que está ali expectante. O betão é bom, aquilo está forte, mas
falta acabar, e faltam ainda alguns 200 ou 300 mil euros para acabar, e espera
também que a igreja se construa o mais depressa possível, mas há ali
perpendiculares de ruas sem saída em que valerá a pena encontrar soluções para
circulação. Há ali ruas até relativamente estreitas, e a igreja pode ser o fator de
circulação, e o próprio projeto urbanístico que está para ali pensado. Está a falar
disto porque os interessados voltaram a colocar esta questão e falaram com a
câmara municipal, no urbanismo, para este processo eventualmente avançar.
Quanto à fábrica dos curtumes, infelizmente houve um processo que estava a
evoluir relativamente bem, depois a empresa entrou em insolvência e o executivo
está a ver se encontra soluções para aquilo que foi pensado, era um hotel para
seniores, de gente que vinha de vários pontos do mundo, era pelo menos essa a
ideia, e depois aproveitar o complexo das piscinas municipais para irem para lá,
arranjar-se ali um grande jardim, enfim, tudo isso ficou em “stand by” e espera que
um dia se possa recuperar esta ideia, para reaproveitar aquele património, que
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tem muito interesse, e o Pelourinho de Povos é a âncora, a matriz de tudo aquilo
quealisevaifazer. —

Terminou, colocando os pontos à votação, questionando, em relação ao ponto 32,
quem vota contra e quem se abstêm, referindo que o ponto é votado por
unanimidade.

Em relação ao ponto 33, questionou 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: VILA FRANCA DE XIRA - EIXO POVOS-QUINTA DA GRINJA -

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA

ABERTURA DO PROCEDIMENTO E AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL--

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 1606/17, de

11/12, do DOVI/DOVI/SOE, para autorização da escolha e início do procedimento de

concurso público, com o preço-base de 2 829 000,00€, acrescido do IVA, e prazo de

execução de 396 dias, bem como aprovação do projeto de execução, das peças do

procedimento, da designação do júri respetivo e do perito, da nomeação do Eng

António Fernando Cândido Ferreira Pires como coordenador de segurança em

projeto e da emissão de declaração de nomeação acompanhada de declaração de

aceitação subscrita pelo mesmo, referentes à empreitada Vila Franca de Xira — Eixo

Povos-Quinta da Grinja — Requalificação do espaço público, e da remessa à

assembleia municipal para autorização da abertura do procedimento, nos termos

do disposto no n2 1, conjugado com o n2 6, do artigo 22, do Decreto-Lei n2 197/99,

de 8 de junho, e autorização do compromisso plurianual, considerando que a

realização da despesa decorrerá nos anos económicos de 2018 e 2019.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1606/17, de 11/12, 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. —

A discussão deste assunto foi feita em conjunto com o ponto 32 da ordem do dia.-

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

Vice-Presidente.
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1. Assunto: PAVIMENTAÇÃO DO IMPASSE DE SERVENTIA AOS LOTES 43 A 46, QUINTA

DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS INDÚSTRIAS

(ACESSO RODOVIÁRIO AO LOTE N 3), QUINTA DA PONTE - SÃO JOÃO DOS MONTES

- REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA ABERTURA DO PROCEDIMENTO E

AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL-— —

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1611/17, de

11/12, do DOVI/DOVI/SOE, para aprovação da remessa à assembleia municipal

para autorização da abertura do procedimento, por ajuste direto, com o preço-base

de 95 000,00€, acrescido do IVA, e prazo de execução de 120 dias, referente à

empreitada de pavimentação do impasse de serventia aos lotes 43 a 46, Quinta de

Nossa Senhora de Fátima, e pavimentação da rua das Indústrias (acesso rodoviário

ao lote n2 3), Quinta da Ponte, em São João dos Montes, nos termos do disposto no

n 1, conjugado com o n2 6, do artigo 22, do Decreto-Lei n 197/99, de 8 de junho,

bem como do compromisso plurianual, considerando que a realização da despesa

decorrerá no ano económico de 2018.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1611/17, de 11/12, do

DOVI/DOVI/SOE, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, referindo que a única coisa que o Bloco de

Esquerda quer perguntar, já que na documentação não conseguiu vislumbrar, era a

quantas empresas é que vai ser feito o ajuste direto.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, referindo que depois o Sr. Vice-Presidente

poderá responder às questões, do porquê do ajuste direto.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo, sobre o número de empresas, que
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logicamente se está neste momento numa fase, como o Sr. Vereador deve ter lido,

que vem à reunião de câmara e à assembleia municipal, porque é um compromisso

plurianual. Na fase seguinte, do processo, serão indicadas as 3 empresas normais,

de acordo com o alvará, considerando o valor em causa, 95 000,00€, mais IVA,

como já tinha dado a explicação anteriormente. Neste momento o que vem é a

aprovação da remessa à assembleia municipal do procedimento, a nível de

pagamento plurianual.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, passando à votação, 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: REQUALIFICAÇÃO DA EN1O - REDE ESTRUTURANTE CICLÁVEL E PEDONAL
- PÓVOA DE SANTA IRIA/FORTE DA CASA/ALVERCA DO RIBATEJO - 1 FASE -

REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA ABERTURA DO PROCEDIMENTO E
AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1624/17, de
13/12, do DOVI/DOVI/SOE, para autorização da escolha e início do procedimento,
por concurso público, com o preço-base de 6 221 500,00€, acrescido do IVA, e
prazo de execução de 365 dias, bem como aprovação do projeto de execução, das
peças do procedimento, da designação do júri respetivo e do perito, da nomeação
da Eng Maria da Conceição Marçal Alves Ferreira como coordenadora de
segurança em projeto e da emissão de declaração de nomeação acompanhada de
declaração de aceitação subscrita pela mesma, referentes à empreitada de
requalificação da EN1O — Rede estruturante ciclável e pedonal — Póvoa de Santa
Iria/Forte da Casa/Alverca do Ribatejo, e da remessa à assembleia municipal para
autorização da abertura do procedimento, nos termos do disposto no n2 1,
conjugado com o n 6, do artigo 222, do Decreto-Lei n2 197/99, de 8 de junho, e
autorização do compromisso plurianual, considerando que a realização da despesa

decorrerá nos anos económicos de 2018 e 2019.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 1624/17, de 13/12, do
DOVI/DOVI/SOE, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da
ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, referindo que o Bloco de Esquerda registou
com apreço esta requalificação, até porque foi uma das bandeiras do Bloco de

Esquerda, numa campanha eleitoral já há alguns anos, e gostaria de ser informado
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para quando está prevista a segunda fase do projeto, para fazer a ligação entre
Alverca do Ribatejo e a Vala do Carregado, e, já que se vai ficar com uma ciclovia
que atravessa todo o concelho, se está previsto algum projeto de partilha.
Interrompeu o Sr. Presidente, perguntando se o Sr. Vereador disse Alverca do
Ribatejo/Carregado.

Continuou o Sr. Vereador Carlos Patrão, respondendo Alverca do RibatejoNala do
Carregado, porque, julga o próprio, que agora só se está a falar da Póvoa de Santa

lria/Alverca do Ribatejo, e imagina que esteja também previsto, algures no tempo,
fazer depois o resto da ligação, para se ter um atravessamento total do concelho.-
Era esta a questão, quando se fará a ligação Alverca do RibatejoNala do
Carregado, se está previsto algum projeto de bicicletas partilháveis para o
concelho, seguindo um pouco aquilo que tem sido feito noutros concelhos do país,
e também, já que se está a falar da reabilitação ou da requalificação deste eixo da
EN1O, se estará prevista alguma melhoria dos abrigos das paragens dos
autocarros, não só relativamente à iluminação, mas também se estes abrigos vão
ficar adaptados para que pessoas com mobilidade condicionada, no caso dos
cegos, de cadeiras de rodas, possam também usufruir desta requalificação.
Tomou a palavra o Sr. Presidente, referindo que esta avenida, desta requalificação
entre a Povoa de Santa Iria e Alverca do Ribatejo, vai ter 2 fases. A primeira vai da
Póvoa de Santa Iria até à zona das rotundas, e depois há uma outra fase, em que
efetivamente a lnfraestruturas de Portugal tem que comparticipar, coisa para a
qual não está muito para aí virada, mas tem que o fazer, porque há rotundas em
Alverca do Ribatejo que têm que ser construídas. A rotunda, eventualmente, para o
Lidl, para evitar as viragens à esquerda, a rotunda para a rua da Estação, ao pé do
cemitério, a rotunda ao pé da Casa de São Pedro, e a construção destas rotundas
tem que ter a comparticipação financeira da lnfraestruturas de Portugal. Estas 3
rotundas são absolutamente decisivas para a melhoria do tráfego em Alverca.
Provavelmente, como por exemplo na avenida Capitão Meleças, o sentido que hoje
é descendente passa a ser ascendente, para evitar aquela necessidade de
atravessamento para o mercado. São ideias que se têm, tem que se pensar bem,
mas estas rotundas são fundamentais para esse efeito. Assim, a Infraestruturas de
Portugal tem que, não é só apontar problemas, é também colaborar com a câmara
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municipal, financeiramente, para o efeito.

O Sr. Vereador falou entre Alverca e a Vala do Carregado, e existe um estudo já
muito antigo, que previa o alargamento da EN1O, mas para isso a câmara
municipal tinha que cortar todas as árvores que lá estão para arranjar espaço,
porque durante anos foram-se ali construindo empresas, e as empresas ficaram
quase até ao limite da via. Essa sequência é nessa zona, depois passa para a EN1,
em Vila Franca de Xira, até à ponte da Couraça, com a construção da rotunda à
entrada da Castanheira do Ribatejo, a rotunda ao pé do bairro do PER, a rotunda
que já está feita para a plataforma, que era para as Quintas e que foi construída na
sequência da construção da plataforma logística e uma rotunda na ponte da
Couraça.

Existe um projeto, mas não saiu disso mesmo, do projeto. Depois, a câmara
municipal insistiu com a Estradas de Portugal, ainda era Estradas de Portugal, já
que não tem meios financeiros para fazer a requalificação toda, que faça pelo
menos a construção das rotundas, e é disso que se está agora a falar.
Há uma matéria que tem a ver com a EN1.3, na Vala do Carregado, com que
efetivamente se tem insistido muito, para que aquela estrada seja desclassificada
e passe para o património da câmara municipal, mas obviamente que a
lnfraestruturas de Portugal tem que fazer a requalificação da estrada, aproveitando
os SMAS para também alterarem e substituir as redes de saneamento e de
abastecimento de água.

Há, no âmbito da descentralização de competências, um decreto-lei setorial que é
das acessibilidades, onde obviamente esta estrada EN1.3 está identificada.
Deste modo, o Sr. Vereador pergunta-lhe para quando, e não sabe responder, já se
está à espera há anos, e a única coisa que se vai fazer é continuar a insistir para
que todos estes processos que estão projetados sejam concretizados.

Quanto às bicicletas partilhadas, está-se a absorver as experiências que por aí
andam. Há experiências que estão a resultar muito bem, e há experiências que
estão a resultar muito mal. Deste modo, antes de se decidir, têm que se ter
certezas, que ainda não se têm. Depois, tem que se verificar como é que isto vai
funcionar, qual é o investimento que se tem que fazer, e por isso também diz que
ainda se está numa fase de análise sobre estas questões.
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Sobre os abrigos, obviamente que a câmara municipal vai aproveitar a construção

de novos abrigos, teve uma reunião com proprietários de uma zona na Verdelha,

para disponibilizar à câmara municipal alguma faixa de terrenos, felizmente que

houve boa compreensão da parte dos proprietários, e vão ceder à câmara

municipal os terrenos para o efeito, sendo estes terrenos necessários para a

colocação de novos abrigos. É claro que a câmara municipal vai fazer abrigos, de

acordo com as instruções que a Sr Vereadora Manuela Ralha lhe der, abrigos com

preocupações de ir ao encontro das pessoas com mobilidade condicionada.

Terminou, dizendo que crê que respondeu a tudo, passando seguidamente à

votação, 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: TRABALHOS DA EDP DISTRIBUIÇÃO, SA, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE
CONCESSÃO E DECORRENTES DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO -

ANO DE 2018 - REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA AUTORIZAÇÃO DO
COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1539/17, de

20/11, do DOVI/DOVI/SOE, para aprovação da remessa à assembleia municipal

para autorização do compromisso plurianual, referente aos trabalhos da EDP

Distribuição, SA, no âmbito do contrato de concessão e decorrentes de programas

desenvolvidos pelo município para o ano de 2018.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1539/17, de 20/11, 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.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.
Vice-Presidente.
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1. Assunto: REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM JOSÉ ÁLVARO VIDAL - CAMINHO PEDONAL

ACESSÍVEL E PARQUE DE JOGO E RECREIO - ALVERCA DO RIBATEJO - RELATÓRIO

FINAL E ADJUDICAÇÃO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 1632/17, de

13/12, do DOVI/DOVI/SOE, para aprovação do relatório final, elaborado pelo júri do

procedimento relativo à requalificação do jardim José Álvaro Vidal — Caminho

pedonal acessível e parque de jogo e recreio, em Alverca do Ribatejo, com

proposta de não consideração do concorrente Perene, SA, por não ter apresentado

proposta nos termos em que é definida no artigo 56, do CCP — Código dos

Contratos Públicos, nem indicação de qualquer preço, não havendo lugar à

admissão ou análise da mesma, nos termos do mesmo artigo, bem como da

adjudicação à Arquardim, SA, pelo valor de 243 474,94€, acrescido do IVA, e

prazo de execução de 150 dias.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1632/17, de 13/12, do

DOVI/DOVI/SOE, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, dizendo que os membros da CDU,

claramente, valorizam esta intervenção, porque ela confirma claramente a justeza

das intervenções que têm acerca desta matéria nesta mesma câmara municipal,

quanto à necessidade premente que havia de ali se intervir. Gostavam de sublinhar

também o facto de, talvez por isso, não tenha sido por acaso que 600 habitantes

da cidade de Alverca subscreveram o abaixo-assinado, e mesmo o valor das

propostas apresentadas justifica claramente a necessidade daquela intervenção.
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Daí que, mais uma vez, valorizem e estejam de acordo e vão votar, naturalmente,

de acordo com isto mesmo.

O Sr. Presidente interveio, mencionando que, ao fim e ao cabo, há coisas em que

estão todos de acordo, é inquestionável. Agora, também quer dizer que mais tarde

ou mais cedo aquele jardim tinha que ser requalificado, porque é um jardim já com

alguns anos, e precisava de ser requalificado. Não acompanha, no entanto, que

estivesse uma desgraça, agora, acompanha, isso sim, a necessidade de

requalificação, que é aquele que se vai agora fazer, fruto de uma situação de

antiguidade e do conhecimento que hoje se tem sobre estes espaços.

Assim, crê que o resultado desta intervenção vai agradar à população, está certo

disto.

Prosseguiu, colocando o ponto à consideração da câmara municipal, questionando

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

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

Vice-Presidente.
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1. Assunto: REABILITAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA EB1 N2 1 DE VIALONGA - PLANEAMENTO
DA OBRA ATUALIZADO À DATA DE INÍCIO DOS TRABALHOS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1626/17, de
12/12, do DOVI/DOVI/SOE, para aprovação do planeamento da obra de
reabilitação/ampliação da EB 1 ri9 1 de Vialonga, adjudicada à NOW XXI —

Engenharia & Construções, Ld, ajustado à data de início dos trabalhos, constituído
por plano de trabalhos, plano de mão de obra, plano de equipamentos e plano de
pagamentos, mantendo-se o prazo de conclusão da mesma a 2018/04/19.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1626/17, de 12/12, do
DOVI/DOVI/SOE, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da
ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:
—

6. Propostas: O Sr. Vice-Presidente submete o assunto à reunião de câmara para
aprovação. — —

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.
Vice-Presidente.
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1. Assunto: PAGAMENTO DA QUOTA ANUAL DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS
MUNICÍPIOS COM CENTRO HISTÓRICO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 367/17, de
12/12, do DEC/DCTPM, para aprovação do pagamento da quota anual da Associação
Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico, no valor de 1 207,00€.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 367/17, de 12/12, do
DEC/DCTPM, 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
paraaprovação.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo que se trata de uma quota de
pagamento anual para a Associação Portuguesa dos Municípios com Centro
Histórico, e para já lança o repto de neste município se identificarem os centros
históricos que existem, nomeadamente nas cidades do concelho, porque às vezes
não é óbvio, quando as pessoas se deslocam a Alverca, à Póvoa ou a Vila Franca de
Xira, qual é que é o centro histórico. O próprio tem uma ideia, mas para quem visita
o concelho, e se se pretende que as pessoas o visitem, seria bom ter essa
identificação.

O Bloco de Esquerda gostaria também de saber se está prevista alguma atividade
ou iniciativa desta associação para o concelho, e, se sim, então saber quais são.----
A 5r Vereadora Manuela Ralha interveio, cumprimentando todos os presentes,
dizendo que, relativamente a esta matéria, o executivo vai participar numa reunião
em Ponte de Lima, onde será votada a questão do plano de atividades desta
associação, e logo se perceberá, porque é uma área que não tem sido muito
acompanhada, a premência e utilidade da presença nesta associação.
Relativamente à questão dos centros históricos, o executivo está a equacioná-la,
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juntamente com a das Linhas de Torres, no sentido de reequacionar e revitalizar
toda esta questão, tanto referente às Linhas de Torres, como aos centros históricos,
numa visão de se poder fazer, em termos de turismo, uma melhor divulgação do
património histórico.

O que está a querer dizer é que o executivo está precisamente, neste momento, a
repensar uma nova sinalética em termos de turismo, para estas zonas históricas e
importantes de Vila Franca de Xira e das cidades do concelho.
Interveio o Sr. Presidente, dizendo que aquilo que o Sr. Vereador Carlos Patrão
transmitiu é uma ideia interessante. Quem cá anda diz, “o centro histórico de facto
é ali, a gente conhece”, mas quem vem de fora tem alguma dificuldade em perceber
quais são os pontos de interesse em termos de património.
Aquilo que diz à Sr Vereadora Manuela Ralha é que pensa que chegou o momento
de fazer uma carta identificativa, abrangendo também a questão das Linhas de
Torres, dos caminhos de Fátima e essas coisas todas, para que efetivamente isso
seja profusamente distribuído para quem visita o concelho, e assim se possa visitar
oquetemdebom.

—

Agora poder-se-ia construir uma resposta politicamente correta, mas o que é um
facto é que se tem de trabalhar no sentido de melhorar essa informação, e os
serviços da Sr Vereadora Manuela Ralha irão ter isso em consideração num próximo
momento.

Prosseguiu, colocando o ponto à votação, questionando quem vota contra e quem
se abstém, concluindo que é aprovado por unanimidade.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta da Sr
Vereadora Manuela Ralha.
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1. Assunto: CICLO DE ARTE CONTEMPORÂNEA COSMO/POLÍTICA - PROTOCOLO A
CELEBRAR COM A FACULDADE DE CItNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA
AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 127/17, de
14/11, do DEC/MNR, para aprovação da minuta do protocolo de cooperação a
celebrar com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Faculdade Nova de
Lisboa, bem como da minuta da adenda ao protocolo, onde se encontram definidas
as despesas a assegurar pelas partes, e remessa à assembleia municipal para
autorização do compromisso plurianual.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 127/17, de 14/11, do
DEC/MNR, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.--

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Manuela Ralha submete o assunto à reunião de câmara
para aprovação.

—

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta da
SrVereadoraManueIaRalha.
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1. Assunto: PROGRAMA DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO - APOIO AO
INVESTIMENTO - REALIZAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS - ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO
- CBEI - CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 506/17, de
13/12, do DASDEDS/GAMAJ, para aprovação da alteração da redação do protocolo
existente, anteriormente assinado com o CBEI — Centro de Bem Estar Infantil de
Vila Franca de Xira, relativo ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo, e ao
apoio ao investimento, para realização de pequenas obras, de modo a que a
associação receba a verba protocolada.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 506/17, de 13/12, do
GAMAj, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:
—

6. Propostas: A Sr Vereadora 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: CONSTRUÇÃO DE ACESSO PEDONAL EM ESCADARIA - MALVAROSA -

ALVERCA DO RIBATEJO - REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA AUTORIZAÇÃO

DO COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 552/17, de

22/11, da EMRU, para aprovação da remessa à assembleia municipal para

autorização do compromisso plurianual, referente à obra de construção de acesso

pedonal em escadaria — Malvarosa - Alverca do Ribatejo, ao abrigo das disposições

conjugadas da alínea ccc), do n9 1, do artigo 332, do anexo 1, da Lei n2 75/2013, de

12 de setembro, e da alínea c), do n2 1, do artigo 6, da Lei n2 8/2012, de 21 de

fevereiro.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 552/17, de 22/11, da

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo que os membros da CDU, tal como

já disseram, exatamente nesta reunião de câmara, acham que a câmara municipal.

por intermédio da pessoa do Sr. Presidente, deve diligenciar, no limite das suas

competências legais, junto da entidade bancária, financeira, para que o dinheiro

caucionado, ao abrigo do incumprimento do contrato de urbanização, venha

imediatamente à posse da câmara municipal, para cobrir financeiramente os

encargos que terão que ser assumidos pela autarquia.

Recordam que já passaram cerca de 6 meses, ou pelo menos 6 meses, depois da

aprovação com o mapa de medição e orçamentação dos trabalhos respetivos. Por

isso mesmo, gostariam de perguntar se este acesso pedonal estava previsto no

plano de urbanização e no respetivo contrato de urbanização, e se o seu
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financiamento ou pagamento está assegurado por via do orçamento próprio da

câmara municipal, devidamente compensado ou a compensar ao abrigo do

acionamento da garantia bancária.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Carlos Patrão, pedindo para ser elucidado porque é

que só foi convidado um fornecedor para fazer este trabalho.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que esta empreitada nasceu de uma ideia que

chegou, numa reunião que teve com a AMA — Associação de Moradores

Alverquense, em que foi possível analisar uma série de questões, e uma das que

foi colocada foi justamente a necessidade de acesso, da entrada da urbanização.

Portanto, quando se entra à direita, há um estacionamento sem saída, e

normalmente as pessoas, para chegarem até à passagem pedonal, ou irem para

outro local, para a parte superior da urbanização, fazem-no através de carreiros,

que é aquilo que normalmente, quando não há acesso, as pessoas vão

descobrindo, os acessos. Já tem dito aos serviços, “vocês primeiro deixem ver por

onde é que vão passar e depois é só seguir”, porque as pessoas sabem quais são

os melhores caminhos a percorrer.

Nessa mesma reunião, para além de muitas outras coisas, foi falada a necessidade

de uma ligação suave até à passagem pedonal e à parte superior da urbanização,

até porque isso permitirá às pessoas irem para os restaurantes que lá estão, que

causam, em determinadas horas, alguma dificuldade de estacionamento, e

normalmente, na parte superior da Malvarosa há estacionamento que não é

ocupado, há estacionamento suficiente.

já tem dito a essas pessoas que não há falta de estacionamento, ou ainda haverá

falta de estacionamento no contexto da planta-síntese da urbanização, que a

câmara municipal vai fazer, mas haverá sempre falta de estacionamento em

determinadas áreas, fruto daquilo que é a Malvarosa hoje, que é a vivência da

Malvarosa, de muitas pessoas, algumas que até nem são moradores, que vão já,

ao comércio que lá existe, à restauração que existe, e querem estacionar o

respetivo veículo quase encostado ao restaurante, se for possível. Aí não há nada a

fazer, se as pessoas não tiverem alguma compreensão no sentido de andarem

mais uns passos para porem o carro onde há estacionamento.

A câmara municipal ainda agora fez um estacionamento provisório para 30 ou 40
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lugares, que algumas pessoas aproveitam, outras nem por isso, porque têm que

andar 20 ou 30 metros e não o querem fazer, mas pronto, é o que é.

Sendo assim, esta escadaria permitirá também que as pessoas deixem o carro na

parte superior, desçam a escadaria e, se forem àqueles restaurantes mesmo à

entrada da Malvarosa, é muito mais cómodo.

A escadaria não estava prevista na planta-síntese, o executivo entendeu, no

entanto, que era uma necessidade, que vai ser suportada pelo orçamento

municipal, aliás no âmbito da proposta que a CDU até fez, e também o PSD, de que

a alteração de taxas do lote 47, que eram 60 000,00€, e efetivamente já se fizeram

muito mais coisas para além desse valor, fosse aplicada. Portanto, a câmara

municipal vai fazê-lo através dessa alteração, e esse aumento de taxas vai ser todo

integralmente aplicado, está a ser, e para além disso, na Malvarosa.

Esta foi uma necessidade, às vezes, no desenho urbanístico, não se pensa nestas

coisas, agora é necessário fazer e far-se-á. —

Eram estas as duas questões, quanto à questão do banco, já se falou, das

garantias bancárias, e quanto à questão de se ter só consultado uma empresa, o

Urb Luís Matas de Sousa fará o favor de esclarecer.

Interveio o Urb Luís Matas de Sousa, cumprimentando todos os presentes e

referindo que se trata de uma obra que não tem um volume financeiro muito

grande, está-se a falar à volta de 25 000,00€, e convidou-se uma empresa do

concelho, que tem experiência neste tipo de trabalhos em espaço exterior e,

cumulativamente, para a especificidade do que acontece ali, porque a escadaria,

há uma parte significativa que vai ser construída sobre o adutor da EPAL. Como

esta empresa já trabalhou para a câmara municipal em outros momentos,

precisamente com estas características, de realizar trabalhos sobre os adutores da

EPAL. e trabalhou bem, entendeu o serviço que estavam reunidas as condições

para se convidar apenas esta empresa, foi só esse o único motivo.

Retomou a palavra o Sr. Presidente, dizendo que compreende e aceitou, porque foi

o próprio que trouxe o ponto à ordem do dia, justamente pelas razões que o

urbanista acabou de referir, mas tem que se ter a preocupação, sempre que não

seja esta situação de excecionalidade, e tem que se falar de excecionalidade, que

em outras situações terão que se consultar, ou 5 ou 3 empresas, no mínimo.
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Diga-se que esta é uma situação excecional, mas não pode passar a ser regra, pelo

que em futuras situações a consulta tem que ser, pelo menos, a 3 empresas.

Tomou de novo a palavra o Urb Luís Matas de Sousa, mencionando que é verdade,

confirmando que são essas as orientações que constantemente o Sr. Presidente dá

aos serviços.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo que sobre a questão do convite já
tudo foi dito, os membros da CDU, aliás, em relação a esta ordem de trabalhos já
despenderam algumas preocupações, acham que deverão existir outras empresas

em circunstâncias de igualdade para apresentarem a sua proposta, que este deve

ser um princípio e uma orientação aplicável a todas as situações idênticas a esta,

mas querem só chamar à atenção, e perguntar se também outras preocupações

estão em conta dentro deste procedimento.

A primeira delas é o critério para o cumprimento da acessibilidade, O Sr. Presidente

falou da orografia, não é uma orografia fácil, conhecem o local em apreço, obriga a

vencer um desnfvel bastante acentuado, e gostariam de perguntar se essa questão

está prevista, se não se vai criar um acesso pedonal sem garantia de

acessibilidade, independentemente da condição física ou idade do seu utilizador.

A segunda questão, porque fica mesmo ao lado, será uma questão a remediar, e

não necessariamente ao abrigo desta pequena empreitada, tem a ver também com

a segurança e a utilização genérica de toda esta urbanização, que é a paragem dos

autocarros, que fica paredes-meias, exatamente, com a localização projetada para

este acesso pedonal. O acesso está num local da EN116, em condições muito

depreciadas, ou seja, muito degradadas e inseguras, e valerá a pena a câmara

municipal, porque sabem que esta questão foi igualmente levantada pela

associação de moradores, estudar e projetar uma solução para esta matéria.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, começando pela última questão, dizendo que se

fez um estudo que tem em vista alterar o muro, da sua configuração atual, para

colocar um abrigo. Tem-se ali uma dificuldade, que é o posto de transformação que

lá está, que está num sítio, entre a entrada para a passagem superior, que está

praticamente quase toda requalificada, e criar-se-ão condições que estimulem as

pessoas a passarem por ali, e não passarem na estrada em baixo.

Do outro lado, do lado do bairro da Chasa, há um abrigo, a câmara municipal quer

Município
de
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replicar esse abrigo do outro lado. Para se fazer há uma ideia já para o efeito, mas

há uma situação que é, provavelmente, fazer aquilo que se fez à entrada de Vila

Franca de Xira, impedir as pessoas de atravessarem aquele arruamento, porque às

vezes arriscam muito. Têm a passagem, mas não vão pela passagem, no passado

era porque a passagem não tinha luz, e era verdade, agora já tem luz, mas

continuam a passar por baixo, não querem passar por cima. Provavelmente, a pôr

o abrigo do outro lado, vai ter que se pôr uma vedação, para obrigar as pessoas a

irem pela passagem pedonal, senão não vão, vão continuar a arriscar a sua vida a

poderem ali ser atropeladas. —

De maneira que a resposta é, a câmara municipal tem em vista essa possibilidade

de vir a pôr um abrigo deste lado, tem já um desenho nesse sentido, falou isso

também com a associação, aliás até foi o próprio que lhe propôs, o que é que

pensava, está de acordo, e vai-se de facto ver, mas tem que se falar com a

lnfraestruturas de Portugal, porque julga que tem jurisdição naquela zona, tem

efetivamente. Ficou na dúvida na medida em que naquela zona por vezes a

iluminação pública está a funcionar e depois na rotunda está apagada, mas aquela

iluminação pública é a câmara municipal que paga, por isso é que está sempre a

funcionar, do outro lado é preciso às vezes muita pressão para a Brisa a pôr a

funcionar.

A outra questão é que a construção deste acesso, apesar das dificuldades de

orografia que o terreno tem, apresenta condições de conforto para as pessoas

passarem. De acordo com aquilo que está estipulado tem zonas de estadia, não

sabe se cumprem rigorosamente os 6%, é provável que num ou outro ponto não

cumpram rigorosamente os 6% e poderão ir até aos 8%, não sabe, mas pensa que

assim será, e tem zonas de estadia em que as pessoas que têm mobilidade

condicionada podem descansar um pouco, depois vão para outro troço, e assim

sucessivamente. Aquilo tem uma configuração justamente para se encontrar a

inclinação necessária.

A questão do Sr. Vereador Carlos Patrão era porque é que foi só convidada uma

empresa, já foi respondida, pelo que vai pôr o ponto a votação.

Prosseguiu, perguntando quem vota contra e quem se abstém, concluindo que o

ponto é aprovado por maioria, com o voto contra do Bloco de Esquerda.
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Interveio o Sr. Vereador Carlos, pedindo autorização para fazer uma declaração de

voto muito rápida.

O Bloco de Esquerda votou contra o ponto não porque tenha qualquer coisa contra

a obra em si, não tem, mas o próprio não ficou muito convencido com as

explicaçôes que foram dadas para a excecionalidade do caso de ser convidada

apenas uma empresa. Na sua opinião o valor não é assim tão baixo e, sendo uma

obra nova, considera que tem que ser de facto convidada mais do que uma

empresa para fazer o trabalho.

Votou de acordo com a sua consciência e com aquilo que o Bloco de Esquerda

considera que devem ser as práticas de contratação de obras peio município.

Interveio o Sr. Presidente, agradecendo e dizendo que fica registado.

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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Pelas 12h30, após a votação e discussão do ponto 42, o Sr. Presidente deu a

palavra ao público presente, prosseguindo posteriormente com a análise e
discussão dos restantes pontos da ordem do dia, sendo a discussão dos pontos 44
e 45 feita em privado.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO DE NATAL

Tomou a palavra o munícipe, Sr. Mário Ferreira Vicente, cumprimentando todos e
dizendo que, em primeiro lugar, quer dar os parabéns à Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira pela iluminação que este ano fez, pois não há dúvidas que está
digna de se ver. Fala como vila-franquense e, como vive isto, gosta de verificar
que este ano está mesmo assim, só tem pena é que não se expanda mais, mas
também se compreende que as verbas são muito grandes e cada vez há menos
dinheiro.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

LARGADA DE TOUROS - FEIRA ANUAL— EXPOSIÇÃO DE VICTOR MENDES

Interveio o munícipe, Sr. Mário Ferreira Vicente, dizendo que vem esclarecer com o
Sr. Presidente um assunto que queria lembrar, para que não volte a acontecer o
que aconteceu este ano, em que ficou um bocado triste, não só o próprio, como
alguns vila4ranquenses, e não podiam dizer nada às pessoas.

O Sr. Presidente, este ano, teve uma ideia muito positiva, que foi fazer mais uma
largada de touros nesta terra, precisamente porque afirmou, e muito bem, que
atrai gente, e não há dúvidas que atraiu muita gente, no 5 de outubro esteve uma
loucura de gente em Vila Franca de Xira. Contudo, houve uma coisa que passou,
que foi a exposição do Victor Mendes, uma coisa digna de se ver, pois nesse dia
houve tanta gente a vir a Vila Franca de Xira, mas chegou lá e “bateu com o nariz
na porta”. Pede desculpa por aplicar este termo, mas realmente era de prever que
fosse assim naquele dia. Embora esteja discriminado na porta que à segunda e
aos feriados estava encerrada, é o dia de encerramento, era a semana da feira, e
o Posto de Turismo também fecha ao domingo, mas esteve aberto este ano no
domingo de feira e no 5 de outubro.

—

Portanto, não é nenhuma crítica, estão a conversar como vila-franquenses, apesar
de que o Sr. Presidente não é de Vila Franca de Xira, mas já tem feito mais que
certas pessoas que o são e não o fazem, só que diz, com a máxima franqueza, que
ficou triste em ver aquilo fechado, e não foi só o próprio. Assim, espera que para o
ano, se houver outra exposição, no dia feriado se troque o pessoal, têm todos
direito a descansar, mas uma coisa é certa, era um feriado em que ia muita gente
ver a exposição e esteve encerrado, assim como na segunda-feira, que era o dia
de folga do pessoal, mas também podia muita gente lá ir ver e ter-se trocado o
nível de descanso do pessoal.

Não quer dizer mais nada, não é nenhuma crítica, porque não gosta de criticar,

gosta é que a sua terra ande para a frente e esteja sempre no topo superior, e
então a este nível, ainda melhor.

Terminou, aproveitando para desejar a todos os presentes um bom Natal e que o
Ano Novo traga as maiores felicidades.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que agradece o contributo do Sr. Mário Ferreira
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Vicente, pois tem sempre contributos no sentido de chamar à atenção de coisas

que não estão bem e têm que ser melhores, sendo que reconhece que, de facto,

foi um lapso da parte da câmara municipal, que se vai corrigir num próximo

momento. O munícipe referiu, e bem, que foi uma exposição notável, aliás como

as anteriores, e até diz mais, quando a exposição fecha há um sentimento de

alguma pena que não continue pelo ano inteiro.

Enfim, em próximo momento, pelo menos, ir-se-á evitar que esta situação se

coloque, porque é manifestamente uma situação que o munícipe traz que se tem

de corrigir, e lamenta que tenha acontecido.

Concluiu, agradecendo e desejando também ao munícipe e à sua família um

excelente Natal e um Bom Ano, sobretudo com saúde.
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Assunto: PROPOSTA N 02/2017 — ISENÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE

IMÓVEIS (IMI), PARA AS COLETIVIDADES DE CULTURA, RECREIO, DESPORTO,

SOCIAIS E SIMILARES, RELATIVAMENTE AOS PRÉDIOS DESTINADOS À
PROSSECUÇÃO DA SUA ATIVIDADE

Presente para aprovação a proposta n9 02/2017, intitulada ‘isenção de Imposto

Municipal sobre Imóveis (IMI), para as Coletividades de Cultura, Recreio, Desporto,

Sociais e Similares, Relativamente aos Prédios Destinados à Prossecução da sua

Atividade”, datada de 2017/12/11, dos membros da Coligação Democrática

Unitária, documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte

da ata, e posterior remessa à assembleia municipal para aprovação nos termos da

LeL

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que há dois pedidos de intervenções, tanto do

Bloco de Esquerda, como da CDU, e, se lhe permitirem, gostaria de fazer uma

intervenção inicial, para dar a conhecer as iniciativas que o executivo fez, desde a

última reunião de câmara até agora. Aquilo que fez foi justamente, às instituições

que efetivamente se sabia que pagam IMI, fruto dos imóveis de que são

proprietárias, enviou-se um ofício, logo no dia a seguir, a todo esse movimento

associativo, solicitando que desse as informações necessárias, para que se

pudesse evoluir nesta possibilidade de isenção do IMI desses mesmos imóveis.

Enviaram-se cerca de 100 ofícios, receberam-se 65, salvo-erro, respostas às

questões que eram colocadas, receberam-se, também telefonicamente, mais

pedidos de esclarecimento e informação que algumas instituições colocaram, e o

que é um facto é que se tem hoje uma relação, que julga, se não é completa, é
praticamente completa.

Não vai jurar que não falta uma ou outra coisa, mas tem-se aquilo que é necessário

para que este movimento associativo que está nesta relação possa ser isento do

pagamento de IMI. Tem o NIF — Número de identificação fiscal, tem a informação se

pagam IMI ou não pagam, tem a informação, que é absolutamente necessária, que

é o registo da matriz, tem o valor patrimonial e a coleta do IMI respetivo, dando um

valor de cerca de 10 000,00€.

Chegado aqui, efetivamente, aquilo com que o executivo se comprometeu a fazer,

fez, tem-se um trabalho muito completo, que os serviços da câmara municipal
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fizeram, tanto da Dr Nélida Soares, e também do serviço da Sr Vereadora Fátima
Antunes, que, sobre isto, se achar que há mais alguma questão a referir, lhe pede
queofaça.

Portanto, sem este trabalho não se podia evoluir, se não houvesse certezas, nem é
sequer por causa do volume do montante, é porque era necessário perceber do
que é que efetivamente se estava a falar, e para que as pessoas, depois, se isto
não estiver absolutamente rigoroso, não chegassem às Finanças, e não as
isentassem de coisa nenhuma, se não estivesse clarinho.

É nesse sentido que esta proposta, tal como está redigida, não vai ter efeitos
práticos, porque é necessário identificar claramente qual é a legislação pela qual
esta matéria deve ser enquadrada. Está enquadrada com uma legislação que já
não está em vigor, e tem que se ter a certeza absoluta que as associações não

sejam prejudicadas, e digam: “agora aqueles indivíduos aprovaram a isenção, e

agora as Finanças estão a cobrar novamente”.

O que diz à Sr Vereadora Regina Janeiro é que está a dizer isto com toda a
tranquilidade do mundo, ou seja, a tentar que tudo seja correto, e também foi um

trabalho que a câmara municipal fez, tendo os elementos todos. Dirá mais, este

trabalha que se fez é o trabalho da CDU, o executivo dá o “trabalhinho” e os

membros da CDU que façam o favor de corrigirem aquilo que é necessário corrigir,

não há outra intenção do executivo, senão esta.

Depois, há um aspeto, a proposta tem que ter anexa a relação das instituições.

Poder-se-á estar, eventualmente, a correr um risco de não estarem todas, julga

que estarão, mas podem não estar, só que esta listagem tem que ser anexa à

proposta, para depois ser enviada às Finanças, para que o IMI de 2018 não seja

cobrado, sendo este também um aspeto.

É aquilo que acabou de referir, que, relativamente ao IMI que tinham de pagar em

2018, através desta proposta, que julga vai ser aprovada por unanimidade, pelo

menos o Partido Socialista está disponível para o efeito, sejam isentas, e já não

terão que pagar. Também, se não se enviarem os artigos matriciais, poder-se-ia

correr o risco de arranjar problemas com as Finanças.

Fundamentalmente, era isto que propunha. Agora, se calhar não há tempo de

alterar a redação, poder-se-á, no final da reunião, conversar um bocadinho sobre
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isto, porque é absolutamente necessário, pelo menos na questão da legislação, ela
tem que ser esta que se referiu e não a que está na proposta. Contudo, depois, no

final da reunião, poder-se-á verificar, rapidamente, como é que isto se pode
construir, a proposta é da CDU, inequivocamente, tem é que ser melhorada.

Por isso mesmo, é esta a questão preliminar da sua intervenção, tendo em vista

informar os membros da CDU do que se fez, estando agora em condições, com o
trabalho e o levantamento que o executivo fez, de votar favoravelmente a
proposta, e dá a palavra aos membros da CDU —

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo que não vai entrar pelas questões
propriamente técnicas, admite sempre a melhoria das propostas, quando o sentido

central e único é garantir uma deliberação consequente para o apoio ao
movimento associativo do concelho de Vila Franca de Xira. Nota apenas que,
provavelmente, poderia ter havido, da parte do Sr. Presidente ou dos serviços, com
contacto prévio com a sua bancada, no sentido de haver previamente um
aditamento, uma reformulaçâo, uma melhoria do conteúdo proposto.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que só teve a listagem ontem à noite, e o tempo

écurto.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, mencionando que está justificado então, não

está a fazer juízos de opinião, o Sr. Presidente é que não deu essa informação.

Esclarecida essa questão, do envio tardio, inevitável ao Sr. Presidente para que
pudesse, a tempo e horas, também partilhar com os restantes vereadores,

designadamente com a força política CDU, que é a proponente da proposta, o
objetivo é que a mesma seja aprovada, e, portanto, não se antecipam dificuldades

maiores para a aprovação da mesma.

Prosseguiu, dizendo que ainda bem que o Sr. Presidente se refere ao impacto

financeiro sobre a estrutura financeira da câmara municipal, e ao seu orçamento

de despesa primária, porque, efetivamente, era uma intuição política que os
membros da CDU tinham, que esta medida, a ser aprovada pela câmara municipal,

não poria em causa a sustentabilidade económica ou financeira do orçamento ora

aprovado.

Comprova-se exatamente aquilo que disseram e, indo à questão de fundo, que é a

natureza política desta proposta, que julga merecer a concordância por parte de
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todas as outras forças político-partidárias, reveste-se duma inquestionável

utilidade para todas as instituições, desde o campo social, ao campo cultural,
passando por todas aquelas que, dentro das suas instalações próprias,
desenvolvam a sua atividade e que, por esta via, se não tiverem o estatuto de
utilidade pública, possam ser consignadas ao abrigo desta isenção.

Fica também provado que, ao contrário de que foi dito, aquando da discussão das
grandes opções do plano, que a CDU apresentou propostas, e continua a ter
propostas muito coerentes, não abalando de forma alguma a estrutura de
funcionamento corrente e diário do município de Vila Franca de Xira, cujo Partido

Socialista preside aos seus destinos, antes participando e corroborando em acertos
nalgumas das suas polfticas, naturalmente havendo outras sobre as quais tem

profundas divergências. Neste caso concreto, foi interessante perceber que afinal

não era tão difícil quanto isso aprovar o que, provavelmente, vai ser aprovado.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que já se falou dos passados da

própria e do Sr. Presidente, e tem a ideia de que chegam a este momento,

naturalmente, fruto daquilo que são os seus passados, e aquilo que os influencia, e
os torna pessoas mais conhecedoras e experientes, com mais capacidade para

intervir na defesa dos interesses maiores, que são os interesses das gentes e da
população do concelho. —

Teve a felicidade de poder ser a autora da primeira proposta de isenção do IMI

para o movimento associativo a nível nacional, e, naturalmente, como o Sr.
Presidente aliás conseguiu comprovar durante a própria campanha, este não era
um assunto de todo que fosse estranho, e quando a própria falava dele, falava com
convicção e com certezas. A CDU retirou esta proposta na discussão do IMI, porque
perceber que da parte da maioria, representada naturalmente pela força mais

votada e pela que se juntou, não haveria impedimento e vêm a comprovar isso.

Percebem que 10 000,00€ não representa absolutamente nada para a vida do

município de Vila Fanca de Xira, felizmente, pois para alguns representaria, aqui

não representa absolutamente nada, e ficam muito contentes que,

independentemente de terem feito este esforço, que os membros da CDU,
conhecendo a matéria e aquilo que já tinha acontecido noutros concelhos, sabiam

que não tinha esse significado, este trabalho tenha sido feito.
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Na altura tentou ajudar, e disse que o que era fundamental era que se
estabelecesse um contacto com as Finanças, porque as Finanças, sim, têm uma
listagem de todas as instituições que pagam o IMI, e relembra que se está a falar
de muito poucas, porque as IPSS têm por natureza, e aos que têm utilidade
pública, também a própria lei contempla.

Tendo em conta que há vários municípios que já aplicam esta isenção, e de nunca
ter sido feita esta listagem, e pensa que, ao contrário daquilo que o Sr. Presidente
diz, que pode prejudicar alguém, o que prejudica é já terem pago estes anos todos
quando poderiam estar isentos, se a proposta for aprovada em aberto não permite
a exclusão de nenhum. Chama ainda novamente à atenção para o facto de que,
mesmo que se delibere com o anexo com os nomes, as instituições têm que pedir
isenção até ao final do ano.

Interveio Sr. Presidente, dizendo que é também a preocupação do executivo.
Prosseguiu a Sr Vereadora, questionado se a câmara municipal fez o contacto com

as Finanças, e se lhe disserem que se fez, e que as Finanças disseram que não era
assim, calar-se-á para sempre. Contudo, volta a dizer que foi autora da primeira
proposta de isenção do IMI a nível nacional, e a única coisa que as instituições do
concelho em que na altura era vereadora, tiveram que fazer, foi, através de um
contacto telefónico da autarquia, ir às Finanças dizer que estavam a pagar IMI e
que, tendo em conta a deliberação da câmara e assembleia municipais, deixariam

de o fazer. Assim, se lhe garantirem que se fez o contacto com as Finanças, que
disseram que tem de ser com listagem feita (...)
Interrompeu o Sr. Presidente, dizendo que acha espantoso, com um telefonema,
resolver uma situação dessas.

A Sr Vereadora Regina janeiro interveio, referindo que cada um tem o seu estilo

de gestão, os membros da CDU já perceberam, não querem entrar por outro lado,
cada um tem o seu registo de trabalho, e o Sr. Presidente já percebeu que há uma
diferença significativa.

—-

Disse o Sr. Presidente que fez o pino para ir ao encontro dos membros da CDU,

trabalho que não deveria ter feito, porque se isto fosse às Finanças ia prejudicar as
associações, e a Sr Vereadora Regina janeiro ainda está a recriminar, que
deveriam ter feito de uma maneira, que acha que é a correta, quando, ao fim e ao
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cabo, o que acha importante é ter-se chegado a um consenso, isso é que é

importante no meio disto tudo. Contudo, já vai dar a palavra a quem sabe mais do

que o próprio e do que a Sr Vereadora Regina janeiro.

Interveio a Sra Vereadora Regina janeiro, dizendo que, se o Sr. Presidente permitir,

vai concluir e colocar as questões, porque aquilo que está a querer, crê que é o

mesmo que o Sr. Presidente, que é o de que, não apenas aqueles que estão

identificados, mas que outros, que eventualmente possam não estar identificados,

fiquem isentos, e estão os dois de acordo com isto. Não está a querer, de forma

alguma, ir contra aquilo que o Sr. Presidente está a dizer, está a tentar ajudar

todos, e a limitação que pode acontecer é o facto de haver uma listagem feita, e

outros que não estão na listagem continuarem a pagar. É única e exclusivamente o

seu objetivo.

Há uma diferença de conceção de gestão, que sabem que existe, e a própria acha

que, sobre este assunto, não o quer misturar com o resto. Efetivamente há quem

defenda uma gestão de proximidade, de construção coletiva com as entidades e

instituições, e isso permite ter uma relação que, com telefonemas, algumas coisas

se resolvem, e não pensou que o Sr. Presidente se fosse agarrar à questão do

telefonema. Se para o mesmo é isso que é importante, retira a questão do

telefonema, e volta a dizer, a única coisa que quer é só que os outros, que possam

não estar na listagem, possam ser contemplados, não há absolutamente mais nada

que a tivesse levado a fazer esta intervenção. É só isto, é que nenhum, não é que

seja prejudicado, continue a ser prejudicado. Aquilo que todos querem é que,

efetivamente, quem até aqui tenha pago, e que não tinha nada que pagar, deixe

finalmente de pagar.

Concluiu, pedindo desculpa ao Sr. Presidente se o telefonema o incomodou, não

era asua intenção.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que acha que a Sr Vereadora tem um tipo de

intervençâo, que é, “nós, no Barreiro, fazíamos assim, eramos muitos melhores

que vocês, que não percebem nada disto”. Isso é que o incomoda, o resto, a

discussão política, o Sr. Vereador Nuno Libório enquadrou as coisas como devem

ser enquadradas, e não foi dizer se o executivo fez bem, se fez mal, e que a CDU é

que sabe fazer, a CDU é que fala com as pessoas e o executivo não fala. Isso é que
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o incomoda, e acha que para este tipo de abordagem que se está a fazer não vê a
necessidade, mas é o que é. —

O Sr. Vereador Carlos Patrão interveio, mencionando que num debate que o Bloco
de Esquerda fez durante a campanha eleitoral, onde esta questão foi colocada, o
próprio até disse que era favorável a esta medida. Entretanto, na discussão e ao
pensar melhor sobre o assunto, não vai alterar o seu sentido de voto mas vai
colocar algumas questões, com que se interrogou sobre este assunto. Primeiro,
quantas associações é que, de facto, vão beneficiar desta isenção. Depois, porque
é que se vão discriminar positivamente associações que têm património. Nesse
caso, qual é a justificação? Se estas têm património, têm mais do que as outras. Há
estas questões, e acha que se deve também dar qualquer coisa às outras, porque
estas têm património, são discriminadas positivamente.

Disse o Sr. Presidente que, se calhar, as outras que não têm património têm casas
arrendadas, essas coisas, e ainda estão a ser prejudicadas em relação às demais.
Há associações que têm casas arrendadas, instalações arrendadas, etc., e
provavelmente até estão prejudicadas, porque, efetivamente, não vão ressarcidas
do pagamento das rendas, etc.

Interveio o Sr. Vereador Carlos Patrão, dizendo que haverá situações muito
diversas, e não é possível fazer um quadro único sobre esta questão.
Concluiu, referindo que pretendeu só colocar estas questões, e claro que o Bloco
de Esquerda votará também favoravelmente esta proposta.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, pedindo se pode intervir.

O Sr. Presidente interveio, perguntando se a Sr Vereadora quer intervir outra vez e
dando-lhe a palavra, referindo que o executivo PS, aqui, também é competente.
Tomou a palavra a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que é sincera, custa-lhe
muito, começou como autarca em Vila Franca de Xira, e o Sr. Presidente sabe.
Interrompeu o Sr. Presidente, referindo que já disse à Sr? Vereadora Regina Janeiro,
uma ou outra vez, que até ao final do mandato isto estará a encarrilhar na
perfeição. A Sr Vereadora não o conhece bem, o próprio conhece-a também
menos bem, e se calhar tem que se enquadrar melhor com a Sr Vereadora, ser
mais justo na apreciação que faz e a Sr Vereadora a mesma coisa. É só isso,

porque, efetivamente, a discussão política sobre estas matérias faz-se, às vezes
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ouve coisas que lhe parece que eram escusadas, mas é a sua opinião, e se calhar

até está a ser injusto na apreciação.

Continuou a Sr Vereadora Regina Janeiro, dizendo que crê que foi uma mais-valia

para o Sr. Presidente ter trabalhado com a CDU, depois ter trabalhado com a Sr

Presidente Maria da Luz Rosinha, e agora ser presidente da câmara, e acha que o

seu passado é vantajoso para a população do concelho. Crê que ter outras visões e

outras perspetivas também pode ajudar, até porque tem que se ter a ideia que o

Ovo de Colombo já ninguém inventa. Deste modo, não tem nada a ver, e aliás a

própria não disse, nem fez nenhuma consideração negativa sobre este concelho,

mas o Sr. Presidente que permita também que, olhando à volta, possa ver

exemplos positivos. Aliás, os membros da CDU já trouxeram exemplos positivos de

outras câmaras municipais, nomeadamente sobre a discussão do orçamento,

foram buscar a forma como outras autarquias, de outros partidos, quer do PS, quer

do PSD, fazem, relativamente ao estatuto da oposição.

Parece-lhe que a apreciação do Sr. Presidente foi completamente desvirtuar aquilo

que a própria disse, acha que o que é importante é estar-se atento àquilo que se

passa no concelho. Aliás, o Sr. Presidente acabou de dizer; “estamos a ver como é

que a questão do aluguer de bicicletas funciona nos outros municípios para

podermos fazer uma melhor escolha”. —

Interrompeu o Sr. Presidente, perguntando se é algum crime aquilo que disse.

Continuou a Sr Vereadora Regina Janeiro, perguntando porque é que é um crime o

facto de alguém ter feito alguma coisa no outro concelho e ter valorizado? Isso é

um crime? Não é, e o Sr. Presidente que entenda pelo lado positivo.

Interrompeu o Sr. Presidente, referindo que a Sr Vereadora disse assim: “Bastou

um só telefonema e resolveu-se tudo”. —

Prosseguiu a Sr Vereadora Regina Janeiro, mencionando que o concelho do

Barreiro tem 32km2, é um concelho mais pequeno, tem uma capacidade de relação

uns com os outros que não tem a ver com a dimensão do concelho de Vila Franca

der Xira. Como o Sr. Presidente sabe, o Barreiro tem um centro urbano onde tudo

acontece, Vila Franca de Xira tem vários centros urbanos, pelo que não leve com

essa intenção, porque não foi com essa intenção que falou.

Volta a afirmar que a sua questão em relação a esta matéria tem só a ver com o
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facto de, se se anexar a listagem de todas as instituições, poderá haver instituições
que não tiveram capacidade de resposta atempadamente, e fiquem excluídas, foi
sóistoquequisdizer.

Respondeu o Sr. Presidente que ficam assim.

Interveio a Sr Vereadora Fátima Antunes, cumprimentando, na pessoa do Sr.
Presidente, todos os presentes, referindo que, de facto, como o mesmo já disse, os
serviços enviaram cerca de 100 ofícios às instituições que não têm estatuto de
utilidade pública, uma vez, como já foi referido também, que as que são IPSS e as
que têm estatuto de utilidade pública estão isentas ou prevê-se a isenção.
Depois dos ofícios mandados, e uma vez que o espaço temporal era curto, foi feito
no dia a seguir contacto telefónico com todas as instituições, houve posteriormente
instituições que contactaram os serviços a colocar algumas dúvidas, que lhes
foram esclarecidas, e até ao momento, como o Sr. Presidente já disse, tem-se uma
listagem das instituições que cumprem estes requisitos, que têm património e que
podem ser isentas, que são 15, sendo que ainda há 7 que não responderam, não
enviaram as documentações.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que a Sr Vereadora quer dizer que se
poderão juntar a essas 15 mais 7, eventualmente.

Retomou a palavra a Sr Vereadora Fátima Antunes, respondendo que sim.
Continuou o Sr. Presidente, referindo que são associações que os serviços sabem
que pagam IMI, mas que não responderam. Dá o exemplo do Grupo Columbófilo de
A-dos-Loucos, que estranha muito que não exista.

Interrompeu a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que já não existe, juntou-se a
outro.

Prosseguiu o Sr. Presidente, referindo que existir, existe, porque provavelmente a
fusão não foi concretizada, mas o Grupo Columbófilo de A-dos-Loucos não existe.--
Esclareceu a Sr Vereadora Regina janeiro que deve estar em instalações alugadas,
devem estar todos na sede onde era a UDRA - União Desportiva e Recreativa

Adoslouquense, que agora é UDCA - União Desportiva e Columbófila
Adoslouquense.

Continuou o Sr. Presidente, dizendo que este trabalho fez refletir sobre algumas

questões que historicamente eram assim e agora têm que ser resolvidas. Esta
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avaliação que se fez foi para além do IMI, e, por exemplo, nesta questão do Grupo

Columbófilo de A-dos-Loucos, sabe-se que o grupo não existe, existe é uma fusão,

e essa fusão ainda não foi enquadrada juridicamente, e tem que se resolver.

Está na lista o Grupo Columbáfilo de A-dos-Loucos, com 24,00€ de coleta, e com a

fusão que houve, os imóveis que existem são muito mais, mas isso não vem para o

caso, é só para dizer que os serviços se depararam também com este tipo de

situações.

Continuou, dizendo que, se lhe permitem, e se o Sr. Vereador António Félix lhe

permite, vai passar a palavra à Dr Nélida Soares para, por um lado, dizer qual foi a

dificuldade do trabalho que os serviços fizeram, e também a questão da relação

câmara municipal/associações e Finanças.

Interveio a Dr Nélida Soares, cumprimentando todos os presentes e referindo que

só quer fazer um esclarecimento e um parêntese, pois acha que está a haver

alguma confusão relativamente ao enquadramento legal. Este benefício ou isenção

não é dado no âmbito dos benefícios fiscais, porque essa lei é clara e aí, sim, as

entidades têm que ir às Finanças fazer prova de que, de facto, merecem esse

benefício fiscal, têm prazos para o cumprir e não é até ao final do ano, pensa que

são 60 dias. Neste caso, a única forma de poder isentar essas entidades é o abrigo

do artigo 16 da nova lei, que rege o regime financeiro das autarquias locais, e que

foi alterada este ano, no n2 10, do artigo 16v, que passaria até a ler e, se calhar,

responderia à questão da Sr Vereadora Regina janeiro.

Interrompeu o Sr. Presidente, perguntando se tem que ler.

Respondeu a Dr Nélida Soares que clarifica muita coisa, é claro, e diz assim: “Os

municípios comunicam anualmente à Autoridade Tributária, até 31 de dezembro,

por transmissão eletrónica de dados, os benefícios fiscais reconhecidos, nos termos

do número anterior”. Tem a ver com a forma como beneficiam, pois tem que se

indicar o montante, a estimativa do montante, tem que indicar o âmbito e a

pertinência, com a indicação do seu âmbito, período de vigência e os artigos

matriciais dos prédios abrangidos.

Aliás, se se for ao portal, tem lá um quadro onde têm que se preencher todas as

instituições, tem que se indicar o número de identificação fiscal, o nome, o âmbito

e o artigo matricial. Esta alteração está no Orçamento do Estado para este ano,
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que inclui este n 10, que faz toda a diferença.

Interveio o Sr. Presidente, perguntado se isso quer dizer que a anterior legislação
não tinha estas exigências.

Esclareceu a Dr Nélida Soares que a anterior legislação, que entrou em vigor em
2013, não é a Lei n2 2/2007, que vem na proposta inicial da CDU, é a Lei n9
73/2013, já tinha este artigo 16, que permitia isentar, e com fundamentação, não
tinha era este n2 10, que foi introduzido pelo Orçamento do Estado que está em
vigor este ano, 2017, em que têm que se indicar os números matriciais. É essa a
diferença.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que estão todos esclarecidos, havia um antes e
há agora uma outra situação.

Os Srs. Vereadores da COU já perceberam de certeza absoluta a intenção dos
membros do PS. Podiam aprovar a proposta tal e qual como estava, que depois ia
criar problemas às associações.

Tomou a palavra a Sr Vereadora Regina Janeiro, agradecendo à Dr? Nélida Soares
pela informação e pelo esclarecimento, referindo que, como é calculável e
imaginável, não fez esta proposta este ano, e não se enquadrou na alteração
legislativa. Infelizmente vem complicar a vida, mas fica contente, porque
realmente, quando lhe diziam 100, na última reunião, e os membros da CDU
pediram para retirar a proposta, efetivamente não são 100, pois, como era
imaginável, era impossível que houvesse tantas entidades coletivas no concelho
que não tivessem utilidade pública. Era impossível, não era possível que houvesse
tantas, tinham que ser obrigatoriamente menos, e fica contente que sejam poucas
as existentes, o que quer dizer que há muitas situações que estão naturalmente

regularizadas, e também muito contente pelo facto de se conseguir atingir este
objetivo maior, que é poder dar benefícios às entidades coletivas que prestam um

serviço muito grande ao concelho.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo não valer a pena continuar nesta reflexão, ela
estáfeita.

Interrompeu o Sr. Vereador Nuno Libério, sugerindo que se fizessem as adaptações

necessárias do ponto de vista legal para esta proposta ter enquadramento legal

devidamente atualizado, com a ressalva de que, a existirem situações que, ou não
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foram identificadas, ou por falta de informação não podem ser hoje identificadas,
sejam corrigidas a seu tempo, no sentido desta medida ser o mais universal
possível e abrangente para todo o movimento associativo.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que se vai tentar fazer uma redação que abranja
o máximo possível para apoiar o movimento associativo do concelho que esteja
incluído nesta proposta.

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório que, nesse sentido, então os membros da CDU
afirmam que estão disponíveis.

Prosseguiu o Sr. Presidente, referindo que o executivo terá todo o gosto em fazer
essas correções, e pede desculpa ao Dr. Renato Gonçalves e à Dr Nélida Soares,
mas pede-lhes que trabalhem para que a proposta fique pronta hoje, no sentido de
ser distribuída ainda hoje à consideração do Sr. Presidente da assembleia
municipal, para depois, na sessão da assembleia municipal, referir que houve um
entendimento claro e inequívoco da necessidade de fazer a alteração à redação, e
acha que os eleitos da assembleia municipal certamente não vão levantar
nenhuma questão.

Assim sendo, colocou a proposta à consideração da câmara municipal,
questionando quem vota contra e quem se abstém, concluindo que o ponto é
aprovado por unanimidade. — —

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta dos membros da Coligação
Democrática Unitária e remeter à assembleia municipal para aprovação, com a
correção a efetuar pelos serviços no que se reporta à fundamentação legal da
mesma, devendo abranger todas as instituições que possam beneficiar desta

isenção do pagamento de Imposto Municipal sobre Imóveis, sem prejuízo de
estarem já identificadas 15 dessas instituições que constam da lista anexa.
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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.

46 ata minuta




