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MUNICÍPIO DE VILA 4ANCA DE XIRA

CÂMARA MUJICIPAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E PÚBLICA DE 2017/11/22

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

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

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

Municipal, estando presentes os Srs. Vereadores:

• Regina Célia Gonçalves Agostinho Janeiro;

•José António da Silva de Oliveira;

• Nuno Miguel Marques Libório;

• Helena Margarida Mendes Pereira de Jesus;

• Maria Manuela Pacheco Ralha;

• Mário Manuel Calado dos Santos;

• António José Sequeira Félix;

• Maria de Fátima Pires Antunes;

• Cláudia Sofia Oliveira Martins;

• Rui Miguel Borrego Perdigão.

Esteve ausente o Sr. Vereador Carlos Miguel Vilar Patrão, tendo sido substituído pelo

Sr. Rui Miguel Borrego Perdigão.

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.RenatoGonçalves

.Adjuntos

Dr Filomena Serrazina

Jorge Zacarias

GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO

.Adjuntos

Dr. Alexandre Sargento

DrAndreia Revez

• Secretário

Osvaldo Pires

.Assessoria

Dr.LuísCarvalho

José António Silva

Dr Mafalda Ramos

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

• Coordenadora da Divisão, em regime de substituição

Dr?SusanaSantos

GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE E ATIVIDADES ECONÓMICAS

• Coordenadora

Dr Isabel Araújo

• Prestador de serviços de apoio ao gabinete

Dr. Luís Vasconcelos

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E IURÍDICA

Divisão de Recursos Humanos

• Chefe da Divisão

Dr. Paulo Alenquer

Divisão de Planeamento Financeiro e Controlo Interno

• Chefe da Divisão

DrNéIidaSoares
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Divisão Financeira, Patrimonial e de Controlo Orçamental

.Chefeda Divisão

Or. António Domingos

DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REQUALIFICACÃO

URBANA

• Diretora, em regime de substituição

Arqt Teresa Laranjeira

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS

• Diretora, em regime de substituição

Eng Sofia Galhofas

Divisão de Infraestruturas Tecnolágicas

.Chefeda Divisão

Eng2 Clemente Rocha

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

• Diretora

Dr Maria de Fátima Roque

Divisão de Educação

•Chefeda Divisão

Dr.PedroMontes

Divisão de Cultura, Turismo, Património e Museus

.Chefeda Divisão

Dr Maria João Carraça

Divisão de Bibliotecas e Documentação

• Chefe da Divisâo

Dr. Vítor Figueiredo

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, DESPORTO, EQUIPAMENTOS E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público

•Chefeda Divisão

Arqt Catarina Conde

Divisão de Desenvolvimento Social

.ChefedaDivisão
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Dr Ana Cana Costa

Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e luventude

.Coordenadora

Dr Anabela Pereira

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITAÇÃO URBANA

• Chefe da Equipa

Urb Luís Matas de Sousa

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

Divisão Administrativa e Financeira

•Chefeda Divisão

DrTeresaBotelho

Técnica Superior

Dr Tânia Jesus

Divisão de Áquas, Saneamento e Equipamento

.TécnicoSupenior

Eng2 Nuno Quelhas

Divisão Comercial

• Chefe da Divisão

Dr Vanessa Cirilo
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TRANSMISSÃO ON-LINE DA REUNIÃO DE CÂMARA

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

reunião de câmara, começando por dizer que, como aliás já devem ter dado nota,

hoje vai-se estar numa transmissão on-line, ainda numa situação de teste, para

todos se adaptarem o mais depressa possível, para que estas reuniões de câmara

possam, de facto, ser transmitidas.----—

Crê que estará, se não está, vai ser, a ser distribuída uma declaração para

autorização de recolha de imagens, pois, para levar em rigor todo este processo

das transmissões on-line, esta declaração tem que acontecer, bem assim como

tem que acontecer no período do público, ou seja, se alguém do público não quiser

ser visionado diretamente no site da câmara municipal, também pode dizê-lo, e a

transmissão é interrompida para ir ao encontro desse desejo do público, ou de

qualquer outra pessoa.

Naturalmente que, no que diz respeito aos eleitos, haverá alguma dificuldade se

algum disser que não quer aparecer na transmissão, e não sabe como é que isso

se vai resolver. Algum pode manifestar esse desejo, essa intenção, mas é uma

questão académica e teórica, que pensa que não vai acontecer, e também pode

dizer que ao chegar a esse limite, não desejável, mas possível, naturalmente que a

transmissão não pode acontecer.

Também há um outro fator, é que este teste que hoje vai ser feito é no sentido de

dar a possibilidade aos técnicos de avaliar qual o equipamento que efetivamente

se deverá adquirir. Poderá, naturalmente, no futuro, haver necessidade de uma

afinação, que irá derivar justamente desta sessão experimental. Depois, há alguns

locais no território do concelho em que estas transmissões não se podem realizar,

fruto de algumas dificuldades relativamente à lnternet, portanto, têm que se

avaliar todas estas matérias e melhorar estas questões.

Posto isto, e tendo em vista o compromisso que foi assumido, está-se a dar o

primeiro passo destas transmissões on-line, que depois acontecerão também na

assembleia municipal, e certamente que o Sr. Presidente da assembleia municipal,

hoje, também poderá falar sobre a matéria. O município não é pioneiro, mas

também é dos poucos onde estas reuniões on-line vão acontecer.
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A Sr Vereadora Regina Janeiro interveio, cumprimentando todos os presentes, e

dizendo que valoriza esta primeira experiência da transmissão em direto, referindo

que, naturalmente, pelo menos os vereadores da câmara municipal estão
salvaguardados naquilo que diz respeito à recolha de imagens, porque faz parte do

regimento. Portanto, a partir do momento que foi aprovado na reunião de câmara,

não haveria outra hipótese que não fosse a de poderem ser filmados e a

transmissão ser feita.

É com muito agrado, tendo em conta que, ainda por cima, foi uma proposta da

CDU, que os seus membros a veem concretizada, o que permite àqueles que,

naturalmente, fruto do horário em que se realiza a reunião, não a podem

acompanhar, se for a sua intenção, a possam visualizar.

já agora, questiona se a transmissão depois fica fixa na página da câmara

municipal, e se mais tarde as pessoas podem ver, ou se é feita uma transmissão

on-line, que depois não fica registada.

O Sr. Presidente interveio, mencionando que a Sr Vereadora falou sobre as

questões da transmissão on-line, foi somente uma reflexão, e nestas coisas de

paternidade também tem a dizer que pouco lhe importa.

Aquilo que quer dizer, e é a sua postura desde sempre, e os factos falam por si, é

que as questões de paternidade pouco lhe importam, porque senão também

poderia dizer que a Sr Vereadora vá ver ao programa eleitoral do PS, onde esta

matéria está. O que importa é absorver o melhor que cada um pode dar, sendo que

já em vários momentos não teve problemas absolutamente nenhuns, nem a sua

bancada, que o acompanha, em referir uma ou outra proposta que aconteceram, e

que absorveram, porque tinham validade, tinham consistência, e eram importantes

para a população, e é por isso que estão todos na câmara municipal.

É essa a postura que vai continuar se vier alguma proposta que considerem

importante, e agora até se está num período que é a discussão do plano e

orçamento, já foram enviados à oposição os documentos, pelo que ficarão a

aguardar a possibilidade de apresentar esta ou aquela proposta, e logicamente que

se terá de verificar como é que isso poderá ser feito.

Esta é a primeira nota que queria dar, que, de facto, as questões de paternidade

pouco lhe importam, o que lhe importa, efetivamente, é pôr em equação e em
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desenvolvimento soluções que sejam boas para a população e que a mesma se

reveja nelas.

Interveio ainda a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que a questão da

transmissão on-line que colocou não tem a ver com a paternidade, e volta a dizer

que naquilo que for bom para a população do concelho e para o seu território

estarão todos de acordo. O que colocou foi outra questão, se depois será divulgado

na página da câmara municipal, e se ficará na página da câmara municipal.

Foi o que colocou, não colocou outra questão.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INFORMAÇÕES DE INTERESSE

Interveio o Sr. Presidente, passando a algumas breves informações.

Em primeiro lugar, e em relação ao hospital de Vila Franca de Xira, regista com

satisfação, mais uma vez, a acreditação do hospital pela comissão conjunta

internacional, uma prestigiada organização, acreditada e independente, na área da

saúde, que avaliou este hospital com uma acreditação que dá conta do trabalho

que é desenvolvido para a população dos 5 municípios que são abrangidos, Vila

Franca de Xira, Azambuja, Benavente, Alenquer e Arruda dos Vinhos, com uma
prestação de qualidade de serviços que esta acreditação revela.

Depois, amanhã, e para isso estão todos convidados, vai ser entregue o Prémio

Carlos Paredes, na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, pelas 21h30, numa

cerimónia que inclui também os vencedores ex aequo no prémio deste ano,

Ricardo Ribeiro e o quarteto Artemsax. Assim sendo, crê que amanhã vai ser um
final de dia e de noite que reputa de muito interessante.

No dia 30 de novembro comemora-se o Dia Internacional da Cidade Educadora, e
neste âmbito, porque o município também pertence, desde de 2008, a esta
associação, vão-se entregar os prémios de mérito e excelência 2016/2017, aos
alunos do concelho finalistas dos 2 e 32 ciclos do ensino básico que se
evidenciaram. Esta entrega, esta cerimónia, irá acontecer, como já disse, no dia 30

de novembro, quinta-feira, pelas 18h30, no Ateneu Artístico Vilafranquense.

Por fim, refere a adesão do município de Vila Franca de Xira à iniciativa “Cidades
pela Vida — Cidades Contra a Pena de Morte”, assinalando-se, também no dia 30 de
novembro, mais um dia, “Cidades pela Vida — Cidades Contra a Pena de Morte”,
iniciativa instituída pela Comunidade de SantEgidio, com o apoio da Comissão

Europeia, a que o município aderiu, por deliberação unânime da câmara municipal,

na reunião de 21 de outubro de 2015.

Tal como em anos anteriores, o edifício dos Paços do Concelho estará iluminado a
cor azul, nas noites de 29 para 30 de novembro, e dar-se-á destaque a esta
iniciativa no site municipal, no dia 30.

aod 2
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

MINUTO DE SILÊNCIO - CHEIAS DE 1967

Interveio o Sr. Presidente, fazendo uma evocação trágica, que não se pode deixar

de fazer, em memória daqueles que perderam a vida nas cheias de 1967.

Na noite de 25 para 26 de novembro de 1967 ocorreu uma enxurrada na região de

Lisboa e Vale do Tejo, uma catástrofe natural de enormes proporções, que no caso

do concelho de Vila Franca de Xira devastou o lugar das Quintas, na freguesia da

Castanheira do Ribatejo. Estima-se que nas várias regiões de Lisboa afetadas por

esta tragédia, que incidiu, sobretudo, sobre bairros mais pobres, terão morrido

largas centenas de pessoas. Cinquenta anos passados sobre as cheias de 1967, em

que o lugar das Quintas foi profundamente afetado, com o desaparecimento de

famílias inteiras, propõe, em homenagem a todas as vítimas desta tragédia, a

realização de um minuto de silêncio na presente reunião de câmara.

Continuou, solicitando a todos que o acompanhassem no minuto de silêncio, que se

seguiu.

A Sr Vereadora Regina janeiro interveio posteriormente, referindo que o Sr.

Presidente já fez referência, e bem, e a própria iria um pouco mais longe, mas no

próximo sábado para domingo, infelizmente, ficarão assinalados os 50 anos sobre

aquilo que foi uma madrugada que teve consequências graves para uma grande

parte da região de Lisboa, e em que o sítio mais afetado foi o das Quintas,

exatamente no concelho de Vila Franca de Xira.

Falar desta catástrofe, para os membros da CDU, remonta-os a muito mais do que

apenas à constatação do facto, relembra-lhes que os que morreram foram aqueles

que mais parcos recursos tinham, as habitações mais pobres, relembra-lhes que

havia censura na comunicação social, e que o regime da altura proibiu a contagem

dos mortos, e também lhes relembra que este tipo de situações hoje seria muito

mais difícil de acontecer, porque houve um 25 de Abril de 1974, que trouxe um

poder local democrático, que permitiu, naturalmente, trabalhar as infraestruturas,

o que torna muito mais difícil, nomeadamente naquilo que diz respeito à água e ao

saneamento, que este tipo de situações venha a acontecer.

Foi um acontecimento trágico, mas quem não tem história, nem memória,

dificilmente consegue perceber o seu presente e, pior ainda, consegue projetar o
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seu futuro. Não sabia que o Sr. Presidente ia fazer esta intervenção, e questiona

se, ao assinalar esta matéria, que é tão dolorosa para muitos dos que já eram

vivos, mas mesmo para aqueles que nasceram depois das cheias de 1967, e já

todos ouviram falar, todos ouviram pessoas chorar, a relembrar este infeliz

acontecimento, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, para além desta

referência que aqui foi feita, não está a pensar fazer mais nenhuma iniciativa, que

naturalmente não permita que a memória e a história se apaguem.

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, referindo que já foi mencionado o evento, a

efeméride das cheias de 1967, está-se na véspera de concretizar os 50 anos

passados desse evento, e vem propor que o município, já não dentro dos 50 anos,

mas também não faz mal, faça uma exposição sobre a tragédia, que afetou com

muita violência o concelho, e se possível que possa até ser dispersa nos núcleos

museológicos, porque, de certo modo, foram afetadas todas as freguesias

ribeirinhas e não só, as Quintas não são bem ribeirinhas, são mais interiores.

Aproveita a ocasião deste evento para advertir para a urbanização e edificação em

leitos de cheia. Estes são eventos extraordinários, podem eventualmente ocorrer

uma vez em cada 100 anos, não quer dizer que é um relógio pontual, que acontece

de 100 em 100 anos, mas existe um período de retorno e já passaram 50 anos em

que tal coisa não aconteceu, mas como são coisas que acontecem muito

extraordinariamente, não estão isentas de acontecer, e podem acontecer coisas

como aconteceram na Madeira há uns anos atrás. As pessoas não se lembram das

inundações, constroem em cima das linhas de água, que depois, quando vem,

arrasta tudo, morrem pessoas e por aí fora.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando, quanto às cheias, que se limitou,

de uma forma muito simbólica, mas muito sentida, a pedir um momento de

recolhimento em memória das pessoas que foram quase todas dizimadas naquela

noite de 25 para 26 de novembro, nas Quintas.

Logicamente que esta tragédia levava a todos muito longe na análise, alguns já o

fizeram, e com rigor, sendo que teve oportunidade de ler alguma coisa, e já era

vivo nessa altura, ao contrário de muitos dos que estão presentes.

Lembra-se bem como é que este processa foi conduzido no anterior regime, e

efetivamente foi uma ocultação completa, como aliás era habitual, e hoje passou

aod 3 214
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se do 8 para o 80. Antigamente havia crimes como há hoje, mas eram todos

ocultados, havia tragédias como há hoje, mas eram ocultadas, e hoje até se chega

ao contrário, há órgãos de comunicação social cuja primeira página é o que é.

Desta forma, às vezes, se calhar, vai-se para além do exagero na transmissão

dessas coisas.

O que é um facto é que naquele tempo, em 1967, foi uma omissão completa, um

apagamento completo da tragédia que aconteceu, crê que foram mais de 500

pessoas que faleceram, não se sabe ao certo, e nunca se saberá.

Tendo ouvido falar, continuou, dizendo que respeita toda a gente, e espera que

também o respeitem quando está a falar, se não é uma grande confusão, porque

está-se a falar de uma coisa muito séria. São todas sérias, naturalmente, mas esta

é, em particular.

Portanto, comunga em absoluto das considerações que a Sr Vereadora Regina

janeiro fez, na medida em que aquilo revelava o que era o país de então. As

pessoas foram, de facto, deixadas ao abandono, e se não fosse a sociedade civil,

mais uma vez, provavelmente as consequências ainda teriam sido mais

desastrosas.

No que diz respeito ao concelho já houve duas manifestações de encontrar outros

meios de homenagear as pessoas, e crê que a ideia apresentada pelo Sr. Vereador

Rui Perdigão parece interessante, porque se poderá fazer uma exposição, mas tem

que ser uma exposição séria, que exige investigação, exige tempo, para ter um

rigor científico e histórico do que se passou.

Assim, é uma matéria de que irá falar com a vereadora da área da cultura, a Sr

Vereadora Manuela Ralha, e também com os serviços, para ver de que modo é que

se poderia evoluir neste sentido. É verdade que já se tem um calendário muito

vasto em termos de programação cultural, mas talvez se conseguirá encaixar mais

esta iniciativa, que lhe parece justo ainda aprofundar.

Tomou a palavra a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que esteve a trocar umas

palavras por escrito com o Sr. Vereador António Félix, o Sr. Presidente, justamente,

considerou que não era adequado, e pensa que tem toda a razão. Embora

estivesse a comunicar por escrito, não queria de forma alguma perturbar a

condução dos trabalhos.
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Interveio ainda no final da reunião, referindo que a pergunta foi que tipo de

iniciativas se deviam fazer, e acha mesmo que se deveria, atempadamente, ter

percebido que a tragédia faria 50 anos. Não se fez, vai-se remediar, mas que se

faça, e acha que até podem ser algumas questões bastante importantes,

nomeadamente a importância do poder local democrático. Dever-se-iam mesmo

fazer, eventualmente, alguns debates, mais do que homenagear pessoas, até

porque há uns sobreviventes, crê que cerca de 57 ou 60, que de todo merecem o

respeito de todos, alguns, aliás, estão a participar em iniciativas nacionais, mas

seria uma exposição sobre aquilo que se passou, que fizesse referência à forma

como as pessoas viviam e ao regime de então.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INDICAÇÃO DOS PEDIDOS DE INTERVENÇÃO NOS PONTOS DA ORDEM DO DIA

Interveio o Sr. Presidente, pedindo, antes de dar a palavra à CDU, neste período

antes da ordem do dia, que as diversas bancadas lhe façam chegar os pontos em

que querem intervir.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

SITUAÇÔES OCORRIDAS NA REUNIÃO DE CÂMARA ANTEIROR

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, referindo-se à segunda questão que

queria colocar, que na opinião dos membros da CDU seria a primeira, dizendo que,

tendo em conta que é uma situação melindrosa, gostava de a introduzir e dizer que

nada os move por razões pessoais. Este é um órgão político, e é nesse sentido que

fará a intervenção. O princípio subjacente ao poder político é o da democracia, e

não pode ser de outra forma, quem está nos órgãos de governação política é eleito

pelo povo, a quem este confia a sua representação nos diferentes órgãos.

Coloca este preâmbulo, porque na reunião de câmara anterior aconteceram alguns

momentos que os membros da CDU consideram com algum desagrado, e até diria

um pouco, se não muito, antidemocráticos. O inicial realizou-se relativamente a um

dirigente desta autarquia, por parte de quem dirigia os trabalhos, e na opinião que

têm a atitude foi pouco respeitadora da chefia em causa. O outro é, claramente,

quando se corta de forma, diria também incorreta, a oportunidade de um vereador

desta câmara municipal dar resposta a um munícipe, que claramente, na sua

intervenção, fazia uma pergunta à mesa.

Como se sabe, a mesa, numa reunião de câmara, são todos os eleitos e não

apenas o presidente, e diria aliás que a competência do presidente é dirigir os

trabalhos. Se se olhar, quer para Lei n2 75/2013, que é, no fundo, a que rege o

Regime Jurídico das Autarquias Locais, ou para o próprio regimento da câmara

municipal, consegue-se facilmente constatar que não é da competência do Sr.

Presidente fazer mais do que a direção dos trabalhos, e que das decisões sobre as

direções dos trabalhos cabe recurso para o plenário, a apreciar imediatamente

após a sua interposição. Assim, se há uma pergunta do público dirigida a qualquer

um dos vereadores, ou à mesa, parece-lhes que quem dirige os trabalhos, se não

estiver de acordo que um eleito responda, pelo menos deve colocar isso à opinião

do restante plenário.

Depois, houve um outro incidente, mas se alguém se quiser pronunciar sobre ele,

será outra força polftica.

O Sr. Vereador Rui Perdigão interveio, cumprimentando todos os presentes,

referindo que não é de recalcamentos, mas, já que o assunto foi aludido,
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relativamente à situação que ocorreu na reunião de câmara passada, foi

apresentada uma proposta, que vem hoje para discussão, está integrada num dos

pontos da ordem do dia, e na altura, porque tinha dúvidas, indagou a mesa se

poderia ser apresentada. Foi-lhe dito que sim, depois foi chamado para a

apresentar e até lê-la se quisesse, mas afinal já não podia, e veio para esta

reunião. Se lhe houvera sido pedido teria aceitado sem qualquer inconveniente.

Após isso ainda pediu uma justificação, foi-lhe dito que não se dava uma

explicação, e tudo bem, as pessoas não são obrigadas a falar, todavia, não

obstante não poder apresentar a proposta, quis falar, ao menos, do assunto da

Legionella, e também foi interpelado para não continuar a falar sobre esse assunto,

que é um assunto do concelho, e pensa que como vereador tem todo o direito de
falar dos assuntos relativos ao concelho. —

Concluiu, dizendo que também não vem à reunião para querelar com ninguém, na
altura deixou as coisas estarem, e nem era assunto que previamente tivesse
intenção de trazer, mas já que foi aludido, vem expor a situação e pedir para que
nãoserepita.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando à Sr Vereadora Regina janeiro
que é preciso referir que o trabalho que é desenvolvido pela condução do
presidente da câmara nestas reuniões de câmara sempre foi o das competências

que tem. Como tal, é dirigir os trabalhos de acordo com essas mesmas

competências, e é assim que vai continuar a ser.

Daquilo que lhe foi dito e lhe foi transmitido, e aquilo que agora ouviu, é que
efetivamente não tem sentido absolutamente nenhum que o presidente da câmara
seja questionado pelo público, que o presidente da câmara dê resposta, e que
depois venha mais alguém sobrepor-se ao presidente da câmara. Isso não tem

sentido absolutamente nenhum, e não o vai permitir. Portanto, que fiquem já todos
esclarecidos sobre essa questão.

Continuou, referindo que o Sr. Vereador Rui Perdigão fez uma chamada de
atenção, mas é só por desconhecimento da lei, porque, ao contrário da assembleia

municipal, a câmara municipal tem uma ordem de trabalhos, que não pode ser

alterada.

Não foi nenhuma imposição, de não tratar imediatamente da proposta que
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apresentou, é única e exclusivamente aquilo que a lei determina, ou seja, a ordem

de trabalhos não pode ser alterada durante o decorrer da reunião de câmara. Pode,

isso sim, acolher na reunião de câmara seguinte as propostas que forem

apresentadas, e isso é o que se faz. Agora, pode-se é, de uma forma muito

sintética, porque senão está-se a apresentar duas vezes a mesma proposta, dizer

quais são os objetivos.

Terminou, mencionando que dará a palavra ao Sr. Vereador, se bem que já se

ultrapassou o tempo, dizendo ainda que nestas matérias deve presidir também o

bom senso da parte de todos, e não houve nenhuma motivação de não acolher a

proposta do Sr. Vereador, que hoje vai ser discutida, é assim que as regras estão

instituídas, e é assim que a lei determina.

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, referindo, sobre aquilo que disse

relativamente às intervenções do público, que o Sr. Presidente nunca terá, por

parte dos vereadores da CDU, qualquer tentativa de falar depois do mesmo, e

respeitarão sempre a sua última palavra. Aquilo que colocou, tendo em conta a

pergunta, foi se quem está a dirigir os trabalhos, não tendo, nem a legislação, nem

o regimento, qualquer indicação contra, não pode dar a palavra à mesa, e depois,

claramente, quem conclui é o Sr. Presidente, não tem qualquer tipo de dúvidas

sobre isso.

Não está a pedir para falar depois do Sr. Presidente, nem nunca o Sr. Presidente

entenderá isso da sua parte. Se colocou questões do protocolo é porque respeita o

protocolo, respeita tudo aquilo que seja legislação, e o que perguntou ao Sr.

Presidente foi só se, tendo em conta que houve uma pergunta à mesa, pode ou

não intervir, ou se é ou não justo, por parte de quem dirige os trabalhos de um

órgão democrático, perguntar se alguém tem alguma questão a dizer.

Volta a dizer que são apenas os princípios que, na sua opinião, e na sua conceção

daquilo que é o poder local democrático, estão subjacentes. Portanto, nunca

tentará falar depois do Sr. Presidente.

Interveio no final da reunião o Sr. Vereador Rui Perdigão, dizendo que só pretendia

esclarecer um assunto, e para ficar enterrado, por causa da questão da proposta.

Não ficou com a sensação que lhe quisessem embargar a intervenção sobre o

assunto, mas aconteceu, é só isso que queria que não se voltasse a repetir.
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Havia pedido explicação, e poder-lhe-ia ter sido dada, referindo-se que afinal, sobre

o regulamento, houve um equívoco. Tinha lido o regulamento, e salvo erro o artigo

49 é taxativo, diz que só podem ser discutidos na reunião de câmara os pontos que

estão agendados, todavia havia perguntado ao Sr. Vereador Carlos Patrão se era

possível ou não, e que lhe confirmasse. Ainda ficou na dúvida se havia alguma

exceção ou não, o Sr. Vereador disse-lhe para perguntar, pelo que, no início da

reunião, perguntou, e foi-lhe dito que sim. Depois já lhe foi dito que não, pelo que

apenas queria tentar perceber porquê, e foi recusada a explicação. Se lhe tivessem

dado uma explicação, tinha ficado satisfeito, que não podia ser, porque ficaria para

a próxima. Falou só para esclarecer, mas também é uma coisa de que já nem se

lembrava.

O Sr. Presidente interveio, mencionando que passa já a palavra ao Sr. Vice

Presidente para esclarecer a questão, ou dúvida, relativamente à última reunião de

câmara. Dúvidas pensa que não há, pensa que há pouco explicou bem o que era

na sua intervenção, de qualquer modo o Sr. Vice-Presidente falará, pois foi quem

conduziu a reunião.

O Sr. Vice-Presidente interveio, dizendo que registou, no início desta reunião, a

observação do Sr. Vereador, e pensou, assim como pensa que todos os restantes

vereadores, que o assunto tinha ficado esclarecido. Aliás, para quem está a ouvir

parece que o assunto teve uma importância relevante, mas convém esclarecer e,

usando as palavras do Sr. Vereador, no início da reunião, que registou, “não quer

fulanizar a questão”, foram estas as palavras, vai colocar a tramitação legal da

questão.

Antes de iniciar os trabalhos o Sr. Vereador dirigiu-se ao próprio, com um

documento na mão, não lho mostrou, e disse o seguinte; “eu tenho aqui uma

observação para fazer em relação à Legionelia, uma recomendação, um alerta”,

nunca lhe falou na palavra “proposta”, e o Sr. Vereador recorda-se perfeitamente.-

Continuou, pedindo ao Sr. Vereador para o deixar terminar, porque o próprio não o

interrompeu, sendo que nesta questão o Sr. Vereador não utilizou a palavra

“proposta”, e quando lhe deu a palavra, o Sr. Vereador disse, “tenho aqui uma

proposta para colocar”.

Assim sendo, legalmente não a poderia aceitar, sob pena de todas as deliberações
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que se tomassem nessa reunião de câmara serem consideradas inválidas, porque

estava a permitir algo que era ilegal. Portanto, o Sr. Vereador que não leve para

esse ponto, porque se lhe tem dito no início que tinha uma proposta para

apresentar, esclarecia e dizia-lhe que teria que ser remetida para a próxima

reunião de câmara, porque naquela não era possível. É só isso, nada mais do que

isso, é a reposição da legalidade, e de certeza que, se o Sr. Vereador se informou,

lhe devem ter dito isso. Se entendeu outra coisa da parte do próprio, pede

desculpa, mas pensa que foi muito claro na reunião de câmara.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PROTOCOLO DE ESTADO - LEI DAS PRECEDÊNCIAS - ENTREGA DOS PRÉMIOS DE

MÉRITO DESPORTIVO

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, referindo-se a uma questão relacionada

com protocolo, dizendo que o protocolo de Estado, como se sabe, é lei, e a Lei das

Precedências também existe, o que quer dizer que a ordem do protocolo, ou em

cada iniciativa em que há protocolo, é a ordem de eleição na câmara municipal. A

própria foi a segunda eleita da câmara municipal, o Sr. Vereador Nuno Libório foi o

quarto, e assim sucessivamente.

Diria que na entrega dos prémios de méritos desportivos, aquando da chamada

dos eleitos ao palco a lei do protocolo foi cumprida, mas não percebeu o critério

utilizado para sentar os eleitos na primeira fila, nem na segunda fila. De certeza

que houve um e, se fosse possível, gostaria que explicassem aos membros da CDU

qual foi, para pelo menos perceberem qual é o critério que se utiliza quando se

organiza o protocolo, pois também seria importante.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando que os factos também falam por

si, e aliás está presente um Sr. Vereador, com o qual teve sempre, na sua

qualidade de anterior presidente de junta, e com todos, a preocupação de ter um

relacionamento institucional absolutamente irrepreensível.

Uma coisa é estar em desacordo politicamente, por isto, aquilo e aqueloutro, outra

é o respeito que se tem de ter por aqueles que foram eleitos pelo povo, e que são

todos. Ao contrário duma situação ou outra, não muitas, que aconteceram, de

desrespeito à sua pessoa, nunca desrespeitou ninguém, nem nunca vai

desrespeitar, porque tem uma grande consideração democrática por todos.

Portanto, aquela questão que a Sra Vereadora colocou é uma situação que não

teve em vista desconsiderar absolutamente ninguém. Havia uma primeira fila, em

que estavam alguns convidados, que têm naturalmente, como a Sr Vereadora

deve compreender, de estar na primeira fila.

É verdade também que em circunstâncias futuras, se todos couberem na primeira

fila, ficarão todos na primeira fila, se não couberem na primeira fila, ter-se-ão de

encontrar as soluções adequadas para o efeito.

Também quer dizer, quanto à distribuição, que foi o próprio que teve essa
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responsabilidade e, como a Sr Vereadora sabe, na véspera ainda não estava no

concelho, de maneira que foi quase sair do avião e ir para ali. De qualquer modo,

teve ainda a possibilidade de verificar e analisar qual era a sequência da

cerimónia, verificou que uma situação ou outra tinha que ser corrigida, e corrigiu,

para que todos os vereadores tivessem a oportunidade, logicamente, e muito

justamente, de participar na entrega dos prémios.

Aliás, a Sr Vereadora Regina Janeiro foi a que teve mais visibilidade, porque

esteve mais tempo em cima do palco, mas não era por isso. Eram muitos os

prémios, como sabe, mas tinha que se fazer, por respeito a quem ia receber esses

mesmos prémios. Até foi daqueles que pouco tempo esteve no palco, para além da

questão da intervenção e, depois, da entrega de mais 2 ou 3 prémios, foi para a

sua cadeira e ali ficou, a absorver o resto da cerimónia.

Portanto, regista aquilo que a Sr Vereadora disse, e diz-lhe que não houve

motivação absolutamente nenhuma de relegar seja quem for para um lugar

secundário. Aquilo que lhe quer dizer é que a norma é respeitar toda a gente, e

assim vai continuar.

Houve a inauguração da exposição, e se a 5r Vereadora ainda não viu, aconselha-

a a ver, porque é uma excelente exposição, e, como é habitual, deu instruções

para que todos os vereadores e o Sr. Presidente da junta fossem chamados para o

pé de si, e o Sr. Presidente da assembleia, que na circunstância não estava

presente.

É assim que vai ser, com toda a naturalidade, sem dramas e com consideração por

todos.

aod 6 2/2



FI. Livro

______________

S RAta 021
Reunião de 2017/11/22

Município

1 Proc2

_____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

REVITALIZAÇÂO DOS CENTROS HISTÓRICOS

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, cumprimentando e dando os bons dias, na

pessoa do Sr. Presidente, a todos os presentes, e os demais que através deste

novo meio tecnológico acompanham esta reunião da câmara municipal.---

Prosseguiu, referindo que os membros da CDU voltam ao tema “centros históricos”

ou mais antigos, do ponto de vista urbano, sítios e locais que, para além da sua

história, encerram enormes potencialidades. Ao longo dos anos têm vindo a propor

investimentos integrados que, para além da dinamização desses mesmos núcleos

urbanos, garantam fundamentalmente condições para que as pessoas, as que

ainda resistem do ponto de vista habitacional nesses núcleos, ou que habitam

neles, possam ter acesso a idênticas condições de qualidade de vida.

Em todo o caso, têm um entendimento que, como se está no início de mais um

mandato autárquico, não faz sentido não encarar este desafio, se o município,

através da sua câmara municipal, não implementar aquilo que denominam de uma

verdadeira política integrada de revitalização destes centros.

já agora, porque lhe faltou este importante pormenor, o fomento económico, a

revitalização dos centros históricos e mais antigos permite também o fomento

económico do concelho de Vila Franca de Xira.

Portanto, reafirma que os centros precisam de ter a dinâmica que já tiveram. Há

situações que não podem ser comparadas, na época, com aquilo que hoje estes

novos centros, ou os centros, representam, mas há todas as condições, também
com o esforço e desenvolvimento da câmara municipal, para garantir-lhes
atratividade. Na conceção política da CDU, estes centros são o quê, exatamente?

São as praças, as ruas, o espaço público e, como disse, numa ação concertada de

revitalização, possibilitar-se-ia o povoamento desses mesmos centros, a vida

própria, o voltar a ter atividades lúdicas e de lazer, de desporto e cultura, de

participação cívica e de dinâmicas coletivas.

Centrando esta problemática com o aproximar da época natalícia, têm o

entendimento que a câmara municipal não pode continuar a desperdiçar das suas

capacidades efetivas de influência e, já agora também, de competência própria.

Por isso mesmo, voltam a propor que, através da câmara municipal, e com o

aod 7 115



19. Livro

_____________

1 Fl.Ata 1122
A A 1 Reunião de 20i7/11/22

Município IA ftf1 Proc2

____________________

de / 411
Vila Franca de Xira / Deliberação n2

Câmara Municipal

aproximar desta época natalícia, se estimule a economia local, potenciando assim

uma ação mais vasta de investimento, de atração, para esses centros históricos.

Fazem por isso mesmo apenas duas breves, mas muito importantes questões, ao

executivo da câmara municipal: Que iniciativas estão programadas para a

dinamização do comércio local durante as festividades de Natal nos centros

históricos, ou nos núcleos mais antigos, das freguesias? É de notar que falam no

plural, freguesias, sim, pois a CDU tem o entendimento que esta política tem que

abranger as 11 freguesias, no contexto da anterior ou da presente reforma

administrativa.

A segunda pergunta é: Em relação às iluminações de Natal e aos apoios diretos

para a sua concretização, é intenção da câmara municipal garantir a instalação

desses meios em todas as freguesias?

Pensa que estas duas questões, pela sua importância, e pelo significado que pode

ter a resposta do Sr. Presidente, poderão suscitar, num outro momento, mais

alguma intervenção por parte da CDU sobre este tema, que o próprio obviamente

fará.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, dizendo que o Sr. Vereador Nuno Libório colocou

a questão da revitalização e fomento económico de alguns territórios do concelho,

e aquilo que lhe pdde dizer é que se tem vindo a fazer um esforço nesse sentido, e

vai-se continuar a fazer

Tem dito várias vezes que a questão da iluminação do Natal não é para discriminar

ninguém, é para ir até ao ponto em que é possível ir. Essa matéria, no início deste

mandato, foi referida, do porquê das 3 cidades, e o que disse é que não há cidades

de primeira, nem cidades de segunda, são todas cidades e investe-se nas 3

cidades.

Também disse, numa ou outra vez, que quando houver condições financeiras para

chegar mais longe assim se fará, e é isso que está previsto. Portanto, não é

discriminar absolutamente ninguém, é efetivamente investir nas zonas mais

populacionais do concelho, como se vai fazer.

Quer ainda dizer, e está presente um ex-presidente de junta, que sabe, que, ao

contrário do passado, às juntas de freguesia não foi pedido nenhum esforço

financeiro para este efeito, todo o investimento financeiro foi suportado pela
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câmara municipal.

É isso que se vai voltar a fazer e tentar implementar todos os anos, sendo que, já
agora, ficam todos convidados, pois no dia 24 vão-se acender as luzes, e se o
quiserem acompanhar a dar uma volta pela cidade terá todo o gosto que o
acompanhem. Não sabe se é aquela coisa de carregar no botão, ou não, ainda não

sabe como é que vai ser feito, seja como for, no dia 24, às 18h30, as luzes vão-se

acender, e espera que não falhe, naturalmente, que não haja nenhum problema
técnico.

Como o Sr. Vereador sabe, está-se a fazer um esforço em termos de isenções e
outros meios fiscais, no programa “Revitalizar, Consigo!”, “Reabilitar, Consigo!”,
que está a ter um sucesso, que ainda está em fase de ascensão. Não é só por
causa do programa, não o vai dizer, também tem que dizer que é porque,
efetivamente, a economia está um pouco melhor no país, e isso revela-se em
vários domínios, e também neste, na requalificação. Ver-se-á Alhandra, também

Vila Franca de Xira, há muita coisa a mexer, e é por aí que se tem de ir.

Ir-se-á apresentar também um trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito da
zona adjacente ao mercado municipal de Vila Franca de xira. É um projeto que
depois será apresentado pelo projetista que o está a desenvolver, no sentido de ter
uma ideia global de aproveitamento de toda aquela zona.

Poder-se-ão ter muitas ideias, e têm-se, felizmente, às vezes até é um perigo ter
tantas ideias, pois gosta-se de as concretizar todas e é difícil. De qualquer modo,
muitas das vezes tem que se ser auxiliado por quem percebe destas matérias e
pode ajudar a seguir qual é o caminho, e é esse o trabalho que está a ser
desenvolvido, que depois será apresentado, e é um trabalho que depois se quer
replicar em vários pontos do concelho.

Poder-se-á ainda aproveitar a alteração do PDM para estas matérias, para todos se
poderem, de uma forma muito eficaz, pronunciar sobre a mesma, sendo que se fez

a revisão de 2009, foi uma alteração profunda em vários domínios, mas
efetivamente têm que se rever algumas situações, e espera que todos estejam

imbuídos do mesmo espírito, para encontrar um regulamento ainda mais eficaz e
mais importante, e também para acolher algumas das questões que o Sr. Vereador

Rui Perdigão já hoje referiu. Tem que se ter cuidado onde se constrói e como se
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constrói, para não haver dificuldades no futuro.

Quer dizer, pois há pouco não referiu, que é também justo reconhecer o

investimento que foi feito no rio Grande da Pipa, não se podendo hoje dizer, porque

é um bocadinho abusivo, que nunca mais vai haver cheias naquela zona, mas que

em períodos de grande precipitação, como já aconteceu, em que havia cheias,

deixou de haver. Muitas das vezes não se liga nenhuma a estas grandes obras

hidráulicas, ou liga-se pouco, e não se acentua a sua importância, mas esta fez

com que em toda aquela zona da Vala do Carregado, nestes últimos anos, desde

que as obras foram feitas, deixasse de haver inundações. Provavelmente, se esta

obra tivesse sido feita em 1967 não tinha havido a tragédia que houve, mas é o

queé.

Portanto, cá estará o executivo para trabalhar, no sentido de aprofundar a

estratégia que tem em mente desenvolver, mas também disponível para acolher

as propostas que venham da CDU.

Interveio no final da reunião o Sr. Vereador Nuno Libório, reportando-se às

declarações do Sr. Presidente a propósito da importância dos centros históricos, e

do aproximar das festividades de Natal, dizendo que regista o convite para o dia

24, para acender as luzes em Vila Franca de Xira, agradece a simpatia, e é um

convite que apenas se dirige, como o Sr. Presidente disse, e bem, a 3 núcleos

populacionais que apelidou de “cidades mais populosas”.

Na verdade ficaram todos, ou pelo menos uma maioria, onde se inclui a CDU, com

a sensação que neste ano de 2017 haveria uma aproximação, por parte da câmara

municipal, a uma expectativa muito justa e reivindicada por todos os presidentes

de junta, para que o esforço de investimento na concretização das melhorias de

dinamização do comércio local, onde se incluem as festividades de Natal,

abrangesse mais freguesias, para além das 3 existentes.

Ficou-se com essa impressão, o Sr. Presidente, na verdade, nunca disse que para

2017, ou outro ano qualquer, mais iluminações de Natal existiriam, aqui ou acolá,

mas reconhecerá que esta situação gerou, à época, bastante desconforto com a

câmara municipal, manifestado por diferentes e vários presidentes de junta. Pelos

vistos vai manter-se tudo na mesma, e os membros da CDU lamentam que assim

seja. Não conseguem imaginar sequer que do ponto de vista financeiro se possa
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justificar esta opção, porque, como o Sr. Presidente disse, a dinamização dos

centros históricos, com o aproximar da época de Natal, através do aumento das

iluminações, e de outros meios de dinamização, favorece a dinâmica económica

desses mesmos núcleos.

O Sr. Presidente não o disse, mas sem querer poderá ficar subjacente, e que lhe

perdoe esta interpretação, que efetivamente se tem um concelho de Vila Franca de

Xira a duas velocidades, em que, numa parte, há medidas e projetos para abranger

determinado tipo de objetivos, e noutra, ou porque estão distantes dos núcleos

urbanos principais, ou não se constituem como principais núcleos populacionais,

são freguesias rurais, periurbanas, ou pura e simplesmente não são cidades, não

têm direito a condições de tratamento por parte da câmara municipal.

“Roma e Pavia não se fizeram num dia”, na certeza, porém, que se a câmara

municipal persistir nesta situação, de não discussão e envolvimento com as juntas

de freguesia para encontrar soluções partilhadas, obviamente que continuarão,

persistirão e, em alguns casos, aprofundar-se-ão injustiças do ponto de vista do

tratamento da câmara municipal em relação às demais freguesias.

O Sr. Presidente falou de estudos, são bem-vindos, há necessidade doutros

estudos, e recorda que o Plano Diretor Municipal, porque foi o Sr. Presidente que

trouxe o assunto à colação, dá uma grande importância, de facto, aos núcleos

históricos, e que façam todos uma visita ao núcleo histórico de Alverca, ao centro

mais antigo e histórico da Póvoa de Santa Iria, ao núcleo antigo da Castanheira,

para precisar e perceber do que se trata, e da importância que tem a necessidade

de uma política municipal efetiva para a revitalização desses núcleos.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo, de acordo com aquilo que o Sr. Vereador Nuno

Libério referiu, que retém aquilo que sabiamente disse: “Roma e Pavia não se

fizeram num dia”. Portanto, ver-se-á o seguimento destes processos.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RUA DAS MARÉS - VILA FRANCA DE XIRA

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

Presidente, todos os presentes, e naturalmente as pessoas que os estão a ver e a

ouvir em casa, dizendo que o assunto que hoje traz a esta reunião de câmara

prende-se com uma questão colocada por uma moradora, na parte urbana da

Quinta da Ponte, na rua das Marés, a Sr Natalina Comes, e só apenas como

pormenor lembra que o esposo desta senhora, entretanto já falecido, em 2014 veio

a uma reunião de câmara, como esta que se está a fazer, colocar uma questão

mais ou menos parecida.

Lembra que este senhor, em 2013/10/14, enviou uma carta à imobiliária do Cais de

Povos, a Fundolis - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, dando conta da sua

preocupação face ao estado dos terrenos que circundam a sua habitação, e o

estado degradante, absolutamente perigoso, sobretudo no verão, de toda a zona

que envolvia a sua habitação. Depois deste passo deu conhecimento do mesmo à

junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, de que o próprio, como todos se devem

recordar, era presidente.

já em 2013, no mandato de 2013/2017, a junta de freguesia enviou por mais do

que uma vez documentos pedindo àquela imobiliária, àquele fundo de

investimento fechado, para dar atenção àquela zona, porque aquilo é uma coisa

absolutamente inenarrável. A verdade é que, por escrito, praticamente as

respostas não existiram, e chegou a falar ao telefone, primeiro com o Sr. Doutor,

depois com o Sr. Engenheiro, pois entretanto os responsáveis máximos mudaram,

e recorda que chegou mesmo a deslocar-se ao local na companhia da Eng Rosário

Ferrão, para tomarem ideia do que ali se passava.

A habitação da senhora faz, do lado norte, extrema com a ribeira de Povos, que em

parte é limpa praticamente todos os anos, se não lhe falha a memória, mas a

verdade é que esse problema não chega para resolver uma questão que há ali

mesmo complicada, e não acredita que haja alguma zona assim onde alguém

more, pois onde aquela senhora mora deve ser a coisa mais feia e horrenda que

existe para morar. Está rodeada de um imenso, enorme, canavial, que não a deixa

vislumbrar nada à volta da casa, e lembra que a senhora tem um 1 andar.
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Lembra também que a junta, a última vez que conhece, fez limpeza das bermas da

rua das Marés, salvo erro em meados ou fins de junho, o próprio fez lá uma visita

há dias, e verificou que existiam novamente canas a rebentar por todo o lado,

rebentando também por entre o alcatrão que a câmara municipal ali colocou

quando do arranjo daquela via. —

Portanto, acha injusto, seja a câmara municipal, seja a junta, e sobretudo a junta,

pelos parcos recursos que tem também, que constantemente seja solicitada para

limpar aquele espaço, quando o que acontece ali resulta do canavial imenso de um

terreno particular, de uma imobiliária que faz “orelhas-moucas” a todas as

solicitações que lhe são feitas.

Aquelas pessoas têm direto a ter, de acordo com a lei, os tais 50 metros em redor

do perímetro da sua habitação, limpos. Isso não acontece, a ribeira de Povos terá 5

ou 6 metros no máximo, e depois tem aquelas canas todas, em todo lado, menos

para o lado sul, onde estão os armazéns que também pertencem à área urbana.----

Assim sendo, a pergunta que os membros da CDU colocam, e que coloca

particularmente, é por que razão é que se tem tanta dificuldade em fazer cumprir a

lei, sobretudo a estas empresas, que até têm algum poderio, por que razão é que
não se faz cumprir a limpeza da zona periférica, nos tais 50 metros que a lei prevê,

e, por último, pergunta se as pessoas que ali moram, nomeadamente esta senhora,

que é quem sofre mais com isto, enquanto não existir a nova Vila Franca está

condenada, e já tem uma certa idade, a viver rodeada de um imenso canavial, que

é aquilo que ela vê, não vê mais nada, mesmo com alguma dificuldade, do seu 12

andar.

Gostava que a câmara municipal tivesse algo a dizer sobre isto, e que, sobretudo,
se tomasse posição relativamente à Fundolis, no sentido de a obrigar a limpar

aquele terreno e permitir uma melhor qualidade de vida às pessoas que ali

habitam.
—

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, dizendo, já que se falou na Nova Vila Franca,

que foi um loteamento feito em zona de leito de cheia, depois ia ser tudo edificado

e ser feito aterro para ficar uma cota acima, mas nunca se vai fazer, tem dúvidas,
e por conseguinte a câmara municipal já podia ter declarado a caducidade do

loteamento, e aquele solo devia ser reversível para a agricultura, e solo permeável

aod g 2/3



_____

FI. Livro

_____________

028
Reunião de 2017/11/22

Município 1 Proc2

____________________

de
Vila Franca de Xira / Deliberaçao n

Câmara Municipal

para alimentar os aquíferos, e por aí fora.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que o Sr. Vereador Mário Calado falou de

uma questão, a junta de freguesia fez iniciativas, a câmara municipal também tem

vindo a fazer, e há de chegar o momento que é aquela questão em que é a câmara

municipal que vai ter que fazer o trabalho. Aquela é uma desmatação em que,

passados 6 meses de a fazer, como o Sr. Vereador sabe, com canas, cresce tudo

outra vez, e é um trabalho inglório, muitas das vezes. —

já se tem falado várias vezes com o fundo imobiliário, vai-se continuar a fazer, e há

de haver um momento em que também se tem de perceber o que é que se vai

fazer àquele terreno. Não pode continuar a ficar expectante, e provavelmente deve

haver alguma novidade, tendo em vista que o Novo Banco agora passou de dono, e
naturalmente que estes novos proprietárias certamente têm alguma ideia para ali,

e tem que se ver se essa ideia vai ao encontro daquilo que se pretende ou não.

Há efetivamente um loteamento aprovado, há uma matéria que se tem de

resolver, não sabe se será neste mandato, mas desejavelmente neste mandato,

que é uma questão que tem a ver com a ETAR, que ainda não está resolvida, e no

conjunto de tudo isto, mas há uma questão mais simples, que é a desmatação,

para que a senhora Natalina Comes tenha direito a ter paisagem para além das

canas.
—

Prosseguiu, mencionando que o Sr. Vereador Rui Perdigão falou em urbanizações

em leito de cheias, também já se falou sobre isso, e da caducidade do loteamento
Nova Vila Franca. É uma possibilidade que se pode colocar, já se colocou numa
outra situação, mas também tem a dizer que se tem esta questão relativamente à
ETAR, e essa decisão da caducidade tem que se ter em linha de conta também

nesta questão da ETAR, pelo menos é aquilo que pensa.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA —

UNIÃO DESPORTIVA VILAFRANQUENSE

Interveio a Sr Vereadora Cláudia Martins, cumprimentando, na pessoa do Sr.

Presidente, todos os presentes e todos aqueles que estarão em casa e que os irão

ver, dizendo ter só três breves e simples questões.

Uma delas prende-se com a UDV — União Desportiva Vilafranquense, e sabem todos

que a UDV está a passar, desde há muito tempo, por grandes dificuldades, que no

momento parecem estar agravadas, entre outras, devido a questões relacionadas

com a marina. — —

Assim, os membros da CDU gostariam de saber o que é que a câmara municipal

está a pensar fazer relativamente a esta situação, e que tipo de apoio, ou não, está

a pensar dar à União Desportiva Vilafranquense. —

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando que a Sr Vereadora falou sobre a

UDV, e aquilo que lhe diz é que a parte da câmara municipal relativamente à

marina, foi paga, o que é que aconteceu a seguir não sabe. Pagou-se, é só ir ver os

documentos, mas não sabe o que é que aconteceu a seguir.

Está-se numa situação complicadíssima, vai marcar uma reunião com a comissão

administrativa, que lhe solicitou uma reunião com caráter de urgência, vai tentar

marcá-la o mais depressa possível, mas também quer dizer que não se pode

comprometer com nada, porque, efetivamente, a UDV comprometeu-se com a

empresa que construiu a marina. Houve uma parte que a câmara municipal pagou,

e uma outra parte que foi a UDV que ficou de pagar, foi feito um plano de

pagamentos, que não tem sido honrado.

Assim, há matérias que diz, com honestidade, que se têm de analisar, ver com que

apoio é que ainda se pode ir, mas confessa que este processo poderia ter sido

certamente seguido doutra forma, porque a câmara municipal assumiu um

compromisso com a UDV, que honrou, e não sabe o que é que aconteceu a seguir.-

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, no final da reunião, dizendo que a sua

intervenção tem a ver com a abordagem que foi feita relativamente às duas

grandes coletividades do concelho de Vila Franca de Xira, particularmente da

freguesia de Vila Franca de Xira.

Não tem nenhum problema em afirmar a sua condição de sócio da UDV, 47 ou 48
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anos de sócio, e, percebendo exatamente as razões todas que o Sr. Presidente

aduziu, o Sr. Presidente sabe melhor que o próprio que a câmara municipal pode

ter um papel fundamental no apoio, que considera imprescindível e que se deve

prestar a este clube do concelho e freguesia.

A UDV precisa absolutamente que a câmara municipal e, já agora, que o Sr.

Presidente, lhe deem uma particular atenção, porque vai dizer, um bocadinho

ironicamente, que tem muitas expectativas que daqui a 3 anos lhe seja entregue

um emblema de 50 anos de sócio da coletividade.

Portanto, os riscos que este clube e coletividade correm, de eventualmente se

extinguir, estão sempre latentes, e apela a que esta câmara municipal, e

particularmente o Sr. Presidente, tenham consideração, e são exatamente estas as

palavras. Percebe exatamente o que o Sr. Presidente disse, e infelizmente já não

estão cá algumas pessoas envolvidas num processo um pouco complicado, que

aquilo que era a parte da câmara municipal foi paga e tudo o mais, percebe isso

tudo, mas o problema da UDV vai para além disso.

Assim, espera sinceramente que haja a melhor atenção e disponibilidade possíveis

desta câmara municipal em apoiar, e tentar ajudar, para que aquele clube e

aquelas muitas centenas de jovens que ali praticam desporto encontrem um

caminho mais ou menos seguro.

Interveio a Sr Vereadora Cláudia Martins, referindo que o que ia dizer prende-se

com aquilo que o seu camarada e amigo Mário Calado acabou de referir, por isso

não se vai alongar e estar-se a repetir.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando, relativamente ao Sr. Vereador

Mário Calado, que se vão tentar encontrar as soluções possíveis para ajudar as

coletividades. Recorda que a UDV é hoje o resultado de uma fusão que se fez já há

muitíssimos anos atrás, para ultrapassar também dificuldades que existiam na

altura. As dificuldades hoje se calhar são maiores, não sabe, não leu o suficiente

para saber a história, e tem uma reunião marcada com a comissão administrativa,

pelo que se verá como é que vai ser, não pode adiantar muito mais do que isso.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ATENEU ARTÍSTICO VILAFRANQUENSE

Interveio a Sr Vereadora Cláudia Martins, referindo-se ao Ateneu Artístico

Vilafranquense, que embora com um outro tipo de problema da UDV, sabem os

membros da CDU que continua a passar por uma situação que já se arrasta há

demasiado tempo, e um dos exemplos é a falta de licenciamento do seu auditório,

sendo que ainda na sexta-feira passada estiveram lá todos, e com o auditório

cheio.

Também se refere à problemática da posse do chamado anexo da escola de

música, que é propriedade do Novo Banco, e voltam a questionar o que é que a

câmara municipal está a pensar fazer relativamente a esta situação, e esperam

que haja algum tipo de solução.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando, quanto ao licenciamento do edificado do

Ateneu, que finalmente parece que as coisas estão em bom ritmo, em termos de

avançar com o licenciamento.

Nestas coisas, muitas das vezes, é necessário encontrar os protagonistas, que

tenham vontade técnica. Está a falar de vontade técnica, e muitas das vezes as

instituições não encontram os técnicos “pro bono”, para poderem desenvolver este

trabalho. Felizmente parece que não é o caso agora, e neste momento há um

arquiteto que está a trabalhar para as questões do Ateneu poderem ser resolvidas.

Quanto à questão do edificado, que pertence ao Novo Banco, é uma matéria que

se tem de analisar com o próprio banco, para ver de que modo é que aquele

espaço pode ser restituído ao Ateneu, pois. como a Sr Vereadora sabe, está

hipotecado. É claro que tudo isto passa por dinheiro, e a câmara municipal também

não é um saco sem fundo. Felizmente tem-se um movimento associativo muito

forte e dinâmico, pelo que se tem de chegar a todos, e não só a alguns.

Interveio o Sr. Vereador Mário Calado, no final da reunião, dizendo que a sua

intervenção tem a ver com a abordagem que foi feita relativamente às duas

grandes coletividades do concelho de Vila Franca de Xira, particularmente da

freguesia de Vila Franca de Xira.

Registou, com agrado, o facto do Sr. Presidente ter referido que, em relação ao

Ateneu, as coisas terão condições para avançar, mais ou menos a bom termo, de
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acordo com as expectativas daquela coletividade, e folga muito, pois, apesar de

ser vereador municipal, não tem nenhum problema em afirmar a sua condição de

sócio do Ateneu, 43 ou 44 anos de sócio.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que as questões, felizmente, são de outro

quilate do que as da UDV, e provavelmente com mais facilidade de resolução, mas

ver-se-á. Trata-se de duas coletividades importantíssimas no contexto cultural e

desportivo do concelho, de maneira que se vão tentar encontrar soluções.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

CANDIDATURAS AO PROGRAMA DE APOIO SUSTENTADO DA DGARTES

Interveio a Sr Vereadora Cláudia Martins, referindo que neste momento estão

abertas as candidaturas ao programa de apoio sustentado da DGArtes — Direção-

Geral das Artes, que terminou no final deste mês, dia 29, salvo erro, e os membros

da CDU sabem que a câmara municipal terá que elaborar a carta de conforto para

que as entidades se possam candidatar, e queriam saber a que entidades é que a

câmara municipal irá passar esta carta de conforto.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando que as cartas de conforto para

quem as pediu estão a ser tratadas, para as candidaturas que a Sr Vereadora

referiu.

A Sr Vereadora Regina janeiro interveio, referindo-se a uma questão, só para

tentar simplificar.

Assim, percebe a resposta de que se darão cartas de conforto a quem as pediu, e

pergunta se o órgão câmara municipal não pode saber quem é que pediu e a quem

vão ser entregues.

Pergunta se os membros da CDU não têm direito a ter essa informação, tendo em

conta que esta é a última reunião de câmara antes do encerramento das

candidaturas à DGArtes.

Interveio novamente, no final da reunião, solicitando ao Sr. Presidente que se

possa efetivamente dizer quais foram as cartas de conforto, o que ainda não foi

respondido, que vão ser passadas.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA —

SECA EXTREMA - PLANO DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, dizendo que vai passar aos assuntos que tem

para tratar, e vai falar muito de água, hoje vai meter muita água.

Assim, como todos sabem, o território está a passar por uma seca extrema, e

pretende saber se o município tem algum plano de contingência para o caso deste

período, de seca extrema, se prolongar, porque também pode ser afetado, não

apenas pela carência de água, pois há outras situaçôes. No Tejo não irá faltar água

porque se tem a influência das marés, mas há inúmeras ribeiras e linhas de água,

nas quais, secando por um período largo, ficará comprometida a flora e a fauna

locais. Não sabe o que é que em termos ambientais a câmara municipal

concretamente poderá fazer por isto, até se os respetivos serviços poderão

analisar o caso, mas, relativamente a um plano de contingência, pretende saber se

existe alguma coisa, ou se se pretendem adotar, por cautela, algumas medidas.

Também propõe, a título pedagógico, que a Câmara Municipal de Vila Franca de

Xira faça uma campanha de consciencialização sobre a importância da água, para

o uso racional e para a poupança de água, indicando medidas e atitudes a adotar

no próximo boletim municipal, e/ou junto da fatura da água.

Sabe que o município, em relação a esta situação, já tomou algumas medidas

temporárias, como a redução dos caudais das fontes ornamentais, entre outras,

mas também há algumas medidas que precisam de ser adotadas, mais efetivas e

permanentes, e propõe que se reutilize a água da ETAR de Alverca. Esta ETAR tem

água disponível para ser usada para fins de não consumo humano, alguns

municípios usam-na, designadamente Cascais e Sintra, em lavagens de rua, pelo

que, havendo esta água disponível, que é bastante, coloca a questão de porque é

que o município ainda não a usa, e se pondera usá-la nessas situações, que não

são para consumo humano.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que depois passaria a palavra ao Sr. Vice-

Presidente, pois estão-se a desenvolver algumas diligências, que inclusivamente o

Sr. Ministro do Ambiente referiu, numa intervenção que teve, pública, acerca

daquilo que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está a fazer. Também

esteve ontem em Vila Franca de Xira a RTP, e um técnico da autarquia também
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referiu aquilo que já se está a desenvolver e outras matérias que se irão

desenvolver, caso este período de seca tenha uma grande incidência no território

do concelho.

Tem pois que se fazer esse esforço, porque algumas regiões do país já estão numa

situação infelizmente muito complicada, mas o Sr. Vice-Presidente já falará sobre

isso.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PROTEÇÃO DO RIO TEJO

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, dizendo que pretende indagar a câmara

municipal acerca do que tem sido feito e como tem acompanhado a situação do rio

Tejo, que está num estado de calamidade. Há quem diga que o rio está morto, crê

que não, tem alguma resiliência e capacidade de se poder revitalizar, mas alguma

coisa precisa de ser feita, antes que morra mesmo.

Portanto, pretende saber o que é que o município tem feito relativamente à

proteção do rio Tejo, qual é o zelo que tem tido, pois tem havido inúmeras

situações e denúncias de vários casos, a nível de poluição, de escassez de caudal

de água que provém de Espanha, e por aí fora.

Pretende saber quais são as parcerias ou acordos que existem entre a câmara

municipal e outras entidades, que poderão ser municipais ou de Estado, ONG, que

zelam pelo rio, e que trabalhos eventuais ou cortes têm sido feitos em prol do rio.

Sabe que existe uma Confraria Ibérica do Tejo, foi criada este ano, e gostaria que,

se possível, não se resumisse a uma irmandade do Tejo, que é isso que são as

confrarias, são irmandades também.

Portanto, acha que se deveria ir para além disso, para além da mera constituição. --

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando que o Sr. Vereador Rui Perdigão

falou sobre aquilo que une todos, que é a revitalização do plano de água do

concelho, que é o rio Tejo, e aquilo que lhe tem a dizer é que se têm feito todas as

diligências que estão ao alcance da câmara municipal para chamar a atenção às

entidades respetivas, para os problemas que se têm.

Tiveram-se problemas de assoreamento, dragagens, em Vila Franca de Xira e em

Alhandra, e o Sr. Vereador, provavelmente, terá ouvido o próprio dizer uma ou

outra vez que se demorou 2 anos e meio para receber uma licença da APA —

Agência Portuguesa do Ambiente, de uma área que não é da competência da

câmara municipal. Nem sequer está a pedir dinheiro, está a pedir autorização para

se deixar fazer o trabalho, e só passados 2 anos e tal, depois de muitas

démarches, documentos para trás e para a frente, e insistências, é que foi

permitido fazer as dragagens. Se assim não fosse na marina de Vila Franca de Xira

já não entrava nenhum barco, o que era complicadíssimo para aquela questão que
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também o Sr. Vereador Nuno Libório há pouco referiu, que é a revitalização e o

fomento económico da cidade de Vila Franca de Xira, que também passa pelo rio,

naturalmente.
—

Quer ainda dizer que se tem um programa, que é o PREDAMB, de educação

ambiental, que é aquilo com que se deve insistir bastante, dos jovens do futuro,

dos homens e das mulheres do futuro, pois se não se insistir e não se formarem

esses jovens nestes critérios e exigências ambientais, naturalmente que será mais

difícilofuturo.

Portanto, insiste-se neste projeto que se tem há muitos anos, de educação

ambiental, e também se fez um fórum ibérico sobre o Tejo, que foi muito

concorrido, com muitos colegas espanhóis, em que já nessa altura se referiram os

problemas dos transvases que estão a acontecer em Espanha, que fazem com que

o rio em Espanha esteja seco, já não haja água no rio.

Esta é uma situação preocupante, que também pode vir a afetar o concelho no

futuro, pelo que se têm vindo a desenvolver essas matérias, em vários fóruns e

vários momentos, e desse fórum também nasceu a tal Confraria Ibérica do Tejo,

que efetivamente tem em vista analisar as incidências e os problemas que o rio

Tejo tem, sendo também uma chamada de atenção importante que esta confraria

está a desenvolver.
—
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

AQUÍFEROS - QUALIDADE DA ÁGUA

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, dizendo que ficou uma questão por

responder na reunião anterior, relativa aos aquíferos de onde é captada a água, e

gostaria de saber do estado desses aquíferos, qual é o nível da água, se existe

alguma escassez, e também se essa eventual escassez compromete a qualidade

da água, e quais são as implicações que isso depois tem no processo do

tratamento da água que chega à torneira.

Não está em causa a qualidade da água que chega à torneira, mas a qualidade da

água de onde se faz a captação, e o estado dela.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que o Sr. Vice-Presidente falará.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

BAR DO JARDIM CONSTANTINO PALHA - VILA FRANCA DE XIRA

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, referindo-se ao bar do Jardim Constantino

Palha, em Vila Franca de Xira, dizendo que é um assunto que vem reiterar, pois

continuam a chegar ao Bloco de Esquerda queixas e informações que o bar está

aberto intermitentemente, e não está aberto nos períodos que estão estabelecidos

no contrato.

Por conseguinte, ou o contrato é revisto, ou faz-se um novo concurso, porque, não

estando uma das partes a cumprir o contrato, a câmara municipal poderá resolvê

lo e abrir um novo concurso, sendo que, pelo que sabe, também há pessoas

interessadas no espaço e é-lhes respondido que está adjudicado.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando que já solicitou à Sra Vereadora

Helena Pereira de Jesus para resolver este problema de vez. Se o senhor não

cumpre, vai ter que passar a responsabilidade para quem queira cumprir.

A Sr Vereadora já tem este dossiê entre mãos, e está certo que se vai, a breve

trecho, resolver esta questào.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - DESCONTAMINAÇÃO DA CIMIANTO

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, dizendo que já foi, em reunião de câmara,

por outrem, solicitado e requerido o relatório de impacto ambiental ou o estudo,

não sabe se é exatamente o nome do documento que foi elaborado, e os

respetivos custos de descontaminação da Cimianto. Já foi feito verbalmente, o

Bloco de Esquerda também o poderá fazer por escrito, mas, ao formalizar

oralmente numa reunião de câmara o pedido para o envio às bancadas desse

documento, acha desnecessário estar a formalizar por escrito e a pedir, através do

direito à informação, essa documentação

Assim, com a reiteração deste pedido por mais uma força política, espera que seja

suficiente para que os documentos, de facto, sejam enviados, porque é uma

matéria relevante para todos.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando, quando ao estudo do passivo

ambiental da Cimianto, que vai fazer chegar o estudo, que ficou concluído já depois

daseleições.

Havia um estudo global, e pediu para separar a parte do aterro e a parte da

fábrica. Neste momento há duas visões, uma a lado nascente e outra a lado poente

da linha férrea, sendo que, da análise que fez, e por acaso até foi uma das leituras

que levou para férias, pois no dia a dia é difícil estar a ler muita coisa, é que há

duas situações um pouco distintas. Uma é o aterro, que tem dificuldades próprias,

e outra da fábrica onde houve a laboração. São questões diferentes, que depois os

Srs. Vereadores vão ter oportunidade de ler.

A partir de agora há a noção exata de que passivo ambiental é que se está a falar,

e a partir daí verificar e avaliar, em termos de custos, quanto é que vai custar ou

irá custar, à câmara municipal ou a outra entidade, a resolução daquele passivo

ambiental.

Só agora é que a câmara municipal está efetivamente apetrechada para tomar

outro tipo de decisões, de uma forma sustentada, e esta semana ou na próxima os

Srs. Vereadores terão na sua posse esses mesmos elementos, para também terem

esse conhecimento.

Só a partir daí é que se podem tomar decisões da aquisição, e de que forma, da
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fábrica da Cimianto. Não se pode estar a adquirir algo em que depois não se sabe

quanto é que vai custar a descontaminação do solo, tem que se ter a noção dessas

coisas, como o Sr. Vereador deve calcular.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

MOUCHÃODAPÓVOA

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, referindo que está quase a terminar, e pede

desculpa, talvez pelas demasiadas questões, dizendo que pretende saber qual é o

estado de recuperação do dique do mouchão da Póvoa, que informem o Bloco de

Esquerda em que pé é que a situação está.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando que se vai repetir, a informação

que tem é relativamente recente, e também vai fazer chegar um documento, do

início da mecanização da agricultura em Portugal, que tem a ver com o mouchão,

pois é capaz dos Srs. Vereadores terem também interesse em ler.

É sobre o que foi o mouchão da Póvoa, em termos agrícolas, uma coisa

interessantíssima, bem como as considerações que a pessoa que reivindica a

propriedade lá refere. São comentários, é evidente que não se vai referir a isso,

mas pelo menos o que interessa ali é referir o que foi já o mouchão e as

incidências que houve no país agrícola de então.

Aquilo que a APA — Agência Portuguesa do Ambiente, está a fazer, de acordo com

as instruções do Sr. Ministro do Ambiente, é desenvolver e acabar, se é que já não

está acabado, isso não sabe, o projeto para a recuperação do mouchão. Estava

previsto que as obras começassem ainda este ano, e que no primeiro trimestre do

próximo ano estivessem concluídas. É o que sabe, e ir-se-á continuar a

acompanhar este processo.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

QUESTÕES RELATIVAS AO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA E À ORDEM DO DIA--

Interveio o Sr. Presidente, mencionando, após as respostas ao período antes da

ordem do dia, que vai dar mais 2 ou 3 minutos para dois pedidos de intervenção.

Como esta é uma experiência nova, exige que se tenha também mais um

bocadinho de tempo.

O Sr. Vereador Mário Calado pediu para intervir, assim como o Sr. Vereador Rui

Perdigão, e dar-lhe-á a palavra.

Disse a Sr Vereadora Regina janeiro que só não pediu para falar porque pensou

que se ia cumprir a norma de voltar a falar

Respondeu o Sr. Presidente que a Sr Vereadora irá falar, se quiser, e se quiser

falar já, dentro dos 3 minutos, permite-lhe que fale, depois dos pontos estarem já
todos terminados. Assim, poderá falar mais tarde, é como quiser.

Tendo a Sr Vereadora solicitado para falar desde já, disse o Sr. Presidente que

nesse caso dá-lhe a palavra, e depois ao Sr. Vereador Mário Calado e ao Sr.

Vereador Rui Perdigão.

Pede desculpa por se ter alongado, mas as questões também exigiam isso da sua

parte. —

Disse ainda a Sr Vereadora Regina janeiro que não tem questão, e só não pediu a

palavra porque achou que o Sr. Presidente ia fazer como fez das últimas duas

reuniões, em que dirigiu os trabalhos.

Respondeu o Sr. Presidente que vai continuar a fazer.

Continuou a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando que, tendo em conta que

o Sr. Presidente abriu agora esta exceção, falará.

Disse o Sr. Presidente que a Sr Vereadora é muito hábil, isto é uma exceção.

Perguntou a Sr Vereadora Regina janeiro se o Sr. Presidente a está a chamar

“inteligente”. —

O Sr. Presidente interveio, referindo que está a chamar à Sr Vereadora hábil, que

é também uma característica da inteligência.

A Sr Vereadora Regina janeiro tomou a palavra, para agradecer.

Prosseguiu o Sr. Presidente, dizendo que aquilo que quer dizer à Sr Vereadora é

que se está a falar única e exclusivamente de uma exceção.
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Disse novamente a Sr Vereadora Regina janeiro que não pediu a palavra porque

achou mesmo que o Sr. Presidente iria voltar.

Precisa de fazer um preâmbulo, a postura dos vereadores eleitos pela CDU neste

órgão, que é a câmara municipal, será sempre a de tentar ajudar, e que nunca se

encontre, na opinião ou naquilo que dizem, alguma força de bloqueio, alguma força

de não quererem andar para a frente, será sempre e sempre isso.

Após a intervenção da Sr Vereadora Regina janeiro, disse o Sr. Presidente que já
se arrependeu da exceção.

Tendo o Sr. Vereador Nuno Libério pedido para falar, continuou, mencionando que

o Sr. Vereador falará depois do Sr. Vereador Mário Calado e do Sr. Vereador Rui

Perdigão.

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório que pede desculpa, mas já tinha pedido, o Sr.

Presidente é que não observou.

Continuou o Sr. Presidente, mencionando que não reparou.

Disse a Sr Vereadora Cláudia Martins que também estava com o dedo no ar.

Prosseguiu o Sr. Presidente, mencionando que então, se os Srs. Vereadores

querem falar todos, falarão. Abriu agora a exceção para a Sr Vereadora Regina

Janeiro, e os Srs. Vereadores falarão depois da ordem de trabalhos, senão nunca

mais se sai daqui. Estarão inscritos os Srs. Vereadores Nuno Libório, Mário Calado,

Cláudia Martins e Rui Perdigão, e depois o Sr. Vice-Presidente responderá às

questões que ficaram por responder na sua área.

Assim sendo, vai entrar na ordem do dia, e vai-se falar sobre os pontos 2, 7, 8, 9,

12. 27, 29, 35 e 36, estando todos os demais aprovados por unanimidade.
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Assunto: ATA N 20/2017, DA REUNIÃO DE CÂMARA ORDINÁRIA E PÚBLICA DE

2017/10/25

Presente para aprovação a ata n2 20/2017, da reunião de câmara ordinária e

pública de 2017/10/25, com dispensa da sua leitura, por ter sido previamente

distribuída a todos os membros.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n2 20/2017, da reunião de câmara

ordinária e pública de 2017/10/25, não tendo participado na votação o Sr. Vereador

Rui Perdigão, por não ter estado presente.
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1. Assunto: ELEIÇÃO DOS ÓRGÂOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 2017 - TRANSFERÊNCIA

DE VERBAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 26/17, de

13/11, do DGAFJ/SEA, para aprovação da transferência de verbas para as juntas de

freguesia, no total de 2 477,98€, referente à comparticipação nos encargos

administrativos tidos com o ato eleitoral de 2017/10/01, para os órgãos das

autarquias locais.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 26/17, de 13/11, do

DGAFJ/SEA, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.02/04.05.01.02

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

procedimento corrente, a transferência das verbas no âmbito do último ato

eleitoral, que conferiu legitimidade democrática à instalação da atual composição

da câmara municipal. —

Contudo, não vai voltar a esse assunto, já foi falado logo no início da reunião, mas

os membros da CDU queriam aproveitar esta situação para voltar a acentuar, (e

esta preocupação tem um intuito universal e abrangente para todo o universo do

concelho de Vila Franca de Xira, para todas as juntas de freguesia, sem exceção), a

importância de, em articulação com as autarquias de freguesia, haver mais e

melhor ponderação quanto à escolha dos locais para albergar as secções de voto. -

Quanto à quantidade de eleitores por secção, existem normas, contingentes legais

que devem ser observados, tendo os membros da CDL) identificado, durante o ato

eleitoral, algumas situações desconformes, designadamente no Forte da Casa.

Está-se a tempo, aliás tem-se muito tempo para ponderar sobre estas matérias, e
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fica uma recomendação, extensiva a todas as forças polftico-partidárias,
envolvendo todas as juntas de freguesia, para encontrar melhores soluções para o
próximo ato eleitoral.

Assim, esta é a proposta/recomendação que fazem.

Respondeu o Sr. Presidente que não pode estar mais de acordo, porque essa é uma
preocupação do executivo municipal, de há muito tempo a esta parte.

Agora lá se vai para a paternidade ou não paternidade, na medida em que há

documentos que atestam isso mesmo, sendo que, num determinado momento, o

próprio solicitou aos Srs. Presidentes de junta que verificassem as questões de

acessibilidade, para que todos tivessem condições para poder votar. Alguma coisa
foi feita nesse ponto de vista, e crê que hoje em dia não há ninguém que não tenha

acessibilidade a qualquer mesa de voto. Felizmente, evoluiu-se nesse sentido, e foi

um trabalho que foi feito entre a câmara municipal e, sobretudo, as juntas de

freguesia. No entanto, tem que se ir mais longe.

Recebeu um pedido, que lhe parece que deve ser acolhido, de que Santa Eulália,

por exemplo, tivesse uma mesa de voto, pois não tem sentido as pessoas virem de

tão longe. Se toda aquela zona, toda aquela população, tiver que vir mais longe, as

pessoas às vezes demitem-se de ir votar, por essas circunstâncias. Na altura

respondeu ao requerente, que representava uma força política, e colocou a

questão à consideração do Sr. Presidente da junta de Freguesia de Vialonga,

reconhecendo que não era fácil, possível era, estar a alterar todos os cadernos

eleitorais, com toda a dificuldade que isso representava na altura.

Agora, ficou o compromisso de, não só esta questão de Santa Eulália. como

também na Castanheira, da urbanização de São José do Marco, e outras situações

que o Sr. Vereador referiu, do Forte da Casa, possam ser englobadas, porque o que
se quer é fazer com que se reúnam as melhores condições para as pessoas
votarem.

Portanto, esse é o trabalho que já se começou há alguns anos, que ainda se tem

que aprofundar mais. Há algum tempo, não sabe quando é que vai haver novas

eleições, espera que seja nos períqdos adequados, mas julga que se deverá

começar a trabalhar com as juntas de freguesia, para, de facto, sugerir e encontrar

outras soluções, mais adequadas, alterar os cadernos eleitorais, e a redistribuição

02 juntas 2/5



El. Livro --

048
1

Reunião de 2017/11/22
Município

Proc2

____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

geográfica da mesas de voto.

Assim, a sugestão que o Sr. Vereador Nuno Libório dá vem também ao encontro

daquilo que é o pensamento do executivo municipal sobre o assunto. De qualquer

modo, agradece por ter falado. O próprio julgava que o Sr. Vereador ia intervir por

outra razão, mas pensa que fez bem.

Interveio novamente o Sr. Vereador Nuno Libório, só para fazer uma “perguntinha”,

mesmo para informação dos membros da CDU. Habitualmente existiam, ou já
existiram, em mandato anterior, reuniões interautarquias - RIA, onde estes

assuntos, por exemplo, podem ser perfeitamente abordados. A pergunta que faz é:

já houve alguma reunião desse tipo no presente mandato? Quer recordar que, se já
houve, desconhece em absoluto se houve ou não, e gostaria de pedir a informação

do Sr. Presidente, fazendo todo o sentido também estender o convite a todos os

vereadores da câmara municipal.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que efetivamente já houve uma reunião

com os presidentes de junta, onde se elencaram algumas questões, principalmente

uma situação que os preocupava, e preocupa a todos, que é encontrar as melhores

soluções para as questões de descentralização financeira para as juntas de

freguesia.

É uma matéria que se tem de desenvolver, há muito trabalho a fazer, e neste

momento aquilo que se solicitou aos Srs. Presidentes de junta, e às pessoas que

estiveram nessa reunião, é que a breve trecho se consiga, a partir de 2018,

encontrar eventuais soluções de reforço financeiro, mas não é só financeiro, é

reforço financeiro fundamentado, porque não se pode estar a distribuir dinheiro só

por distribuir, como é evidente. Tem que ser bem fundamentado, têm que se

encontrar soluções, e estes acordos que se têm com as juntas de freguesia, como

aliás já acontece, poderão ser diferentes caso a caso, não têm que ser todos iguais.

Cada território é um território, cada território tem as suas especificidades, e o

trabalho que se tem de fazer é ter em linha de conta justamente essas matérias.

Quanto às reuniões, far-se-ão de acordo com aquilo que forem as necessidades.

Neste momento estão-se a desenvolver algumas iniciativas junto dos presidentes

de junta, para perceber, a 4 anos, o que é que se tem de trabalhar. Está-se a

desenvolver, têm-se vindo a absorver muitas questões, continuar-se-á a fazer, e
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sobre as questões da RIA não se vai pronunciar, porque, efetivamente, neste

momento não se pretendem vir a reativar. Poder-se-ão fazer, isso sim, reuniões

que sejam objetivas, claras, naquilo que são as necessidades reais, pois muitas das

vezes as RIA iam muito para além desses aspetos. De qualquer modo, far-se-ão

todas as iniciativas que no entendimento do executivo municipal forem as

necessárias, para poder trabalhar de acordo com as necessidades de cada

território.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, referindo-se a uma questão, que não é

um preciosismo, é só porque são mesmo muito diferentes, déscentralização e

delegação, e crê que aquilo em que o Sr. Presidente tem estado atrabalhar com os

presidentes de junta é a delegação de competências e não a descentralização,

porque a descentralização não é feita por parte das câmaras.

Disse o Sr. Presidente que agradece a precisão, mas a Sr Vereadora percebeu

bem o que o próprio disse.

Respondeu a Sr Vereadora Regina Janeiro que percebeu, mas é aquilo que se diz,

tendo em conta que a opção das atas são as citações na íntegra, que ficarão para

futuro, para memória futura, e é só nesse sentido. Acha que o Sr. Presidente, cada

vez que os membros da CDU dizem alguma coisa, pensa outra coisa, e não é isso,

é só porque são termos diferentes, que querem dizer coisas diferentes.

Interveio novamente o Sr. Presidente, dizendo que pensa que o rigor absoluto é

sempre desejável, mas quando se está a dizer algo que toda a gente percebe,

efetivamente, com toda a consideração e respeito, pensa que é desnecessário,

mas pronto, a Sr Vereadora quer corrigi-lo, e vai agradecendo essas correções.----

A Sr Vereadora Regina janeiro interveio novamente, referindo que fica muito

incomodada com este registo, mesmo, porque descentralização é quando se deixa

de ter uma competência e se passa para outra entidade, delegação é quando a

competência é nossa, e faz-se um protocolo com outra entidade, que faz uma

competência que é nossa, pelo que não considera que seja um preciosismo, e foi

nesse sentido que interveio.

Gostava muito, mesmo muito, que o Sr. Presidente entendesse que os membros da

CDU não farão força de bloqueio, pelo contrário, aquilo que tentam é só, única e

exclusivamente, ajudar, e incomoda-a a forma como o Sr. Presidente os trata.
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Disse o Sr. Presidente que a Sr Vereadora não precisa de estar sempre a repetir a

mesma coisa, que já se percebeu, e sabe que efetivamente pode contar com os

membros da CDU numa disputa ou diálogo político construtivo, e é isso que se

espera dos eleitos.

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

Vice-Presidente.
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1. Assunto: RELAÇÃO DOS DESPACHOS DO SR. VICE-PRESIDENTE NA ÁREA DE
PESSOAL -____________________________

2. Resumo: Presente o processo Instruído com Informação n° 5840/17, de 14111, do
DGAFJ/DRH, para conhecimento dos despachos do Sr. Vice-Presidente na área de
pessoal, no período compreendido entre 2017/10/30 e 2017/11/13.

3. lnformaçõeslpareceres: Mexa-se informação n 5840/17, de 14/11, do DGAFJIDRH,
documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata. -

4. Dotação orçamentaI: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis: Alínea a), do n9 2, do artigo 352, do anexo 1, da Lei

nQ 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:

Resolução do Conselho de Ministros n2 166/2017, de 2 de novembro, 1 série, que
cria o programa «V&untariado Jovem para a Natureza e florestas»;
Decreto Regulamentar n2 9-A/2017, de 3 de novembro, 1 série, que regulamenta a
Lei n2 78/2017, de 17 de agosto, que estabelece um sistema de informação
cadastral simplificada, adotando medidas para a imediata identificação da
estrutura fundiária e da titularidade dos prédios rústicos e mistos;

Portaria n2 336/2017, de 7 de novembro, 1 série, que cria o certificado «Passe
Jovem»;

Decreto-Lei n2 139/2017, de 10 de novembro, 1 série, que altera a Comissão

Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens;

Portaria ne 350-A/2017, de 14 de novembro, 1 série, que estabelece as medidas de

apoio educativo a prestar a crianças e jovens com doença oncológica.

2. Dos editais publicados entre 2017/10/31 e 2011/11/14, que constam da lista

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

Tomado conhecimento.
—
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1. Assunto: PAGAMENTOS AUTORIZADOS

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

Patrimonial e de Controlo Orçamental, para conhecimento dos pagamentos

autorizados pelo Sr. Vice-Presidente e pelo Sr. Vereador António Félix, no período

compreendido entre 2017/10/31 e 2017/11/14, documento que se anexa e dá por

inteiramente reproduzido nesta parte da ata.

3. Informações/pareceres:

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis: Alínea g), do n2 1, do artigo 35Q, do anexo 1, da Lei

n2 75/2013, de 12 de setembro.

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.
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2. Resumo: Apresentados os balancetes os quais acusam o seguinte saldo em
dinheiro: -—__________________________

Câmara Municipal:

Dotações Orçamentais

Dotações não Orçamentais

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento:

Dotações Orçamentais —__________________

Dotações não Orçamentais

3. Informações/pareceres:.

4.

5.

6.

Dotação orçamental: Plano Orçam.

Disposições legais aplicáveis:

Propostas:—-- —- - - —

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

19 559 096,81€

2 527 634,41€

4 070 497,26€

1 435 884,87€
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1. Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA — DESIGNER —

INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DAS AÇÕES APOIADAS PELO
LISBOA 2020 — REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA AUTORIZAÇÃO DO
COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 514/17, de
25/10, da EMRU, para aprovação da remessa à assembleia municipal para
autorização do compromisso plurianual, referente a um procedimento para
aquisição de serviços, em regime de prestação de serviços por avença, na área
da informação e do design, para desenvolvimento de atividades no âmbito de
projetos cofinanciados pelo Lisboa 2020.

3. Informaç6es/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 514/17, de 25/10, da
EMRU, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.----

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

Interveio o Sr. Presidente, referindo que o pedido para intervenção é da CDU e
também do Bloco de Esquerda, dando a palavra à CDU.

Tomou a palavra a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que, mais do que a
discussão do ponto em concreto, o que os membros da CDU queriam perguntar e
afirmar é que são completamente contra o trabalho precário, continuações de
contratos são postos de trabalho efetivos, e também o Governo tomou várias
medidas no sentido de acabar com o trabalho precário, o que levou esta câmara
municipal, mais uma vez, a transferir algumas das suas responsabilidades para
as IPSS, também para acabar com este trabalho precário.
Assim, o que gostariam única e exclusivamente de saber é quantos
trabalhadores se têm nestas situações, e porque é que não se abre concurso no
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quadroparaasresolver.

O que se está aqui a fazer é protocolar contratos a prazo, que não ajudam de
todo à estabilização, nem áquilo que são as responsabilidades da câmara
municipal, nem da vida das pessoas, e o que querem defender é que sejam
abertos concursos, que se regularize este tipo de situações e, naturalmente,
terem a informação do número de contratos que existem nestas condições.
O Sr. Vereador Rui Perdigão tomou a palavra, dizendo que pretende saber porque
é que é necessário contratar uma pessoa para este efeito, e saber se a câmara
municipal não tem um designer, ou mais, que eventualmente possam executar o
que está estabelecido neste programa, que é sobretudo informação das obras e
divulgação ao público, em cartazes, outdoors e folhetos informativos.
Por conseguinte, pretende saber se isto é uma regra do programa, e se é uma
regra, porque é que não é aberto um concurso. Está-se a falar de 75 000,00€
com IVA incluído, em 3 anos, sendo que, para avaliar o volume do trabalho que
será pago, pretende saber quantos projetos cofinanciados pelo Portugal 2020 se
estima serem executados no concelho, uma vez que deve estar correlacionado
com o valor do trabalho. Gostariam ainda de saber se há assim tantos materiais
que torne necessário um designer a trabalhar a tempo inteiro.
Sabe que o programa obriga à divulgação das obras, designadamente ter lá as
entidades que as cofinanciam, ter o nome do projeto, a entidade promotora, o
valor, mas o tal guia para estas coisas determina também um formato, e
aproveita a oportunidade para dizer que considera desnecessário ter outdoors
com uma extensão de 100 metros, como aquele que está na Bica do Chinelo, em
que quase que parece que se queria forrar o jardim de Santa Sofia com aquilo.---
Fica na dúvida, havendo a necessidade, do programa obrigar à divulgação e fazer
o material gráfico, se de facto isto não vai além daquilo que é necessário, e que é
a informação a que o município está obrigado, pois uma coisa com aquela
extensão é bastante desmesurada.

—

Interveio o Sr. Presidente, referindo, e começando pela questão final do Sr.
Vereador Rui Perdigão, que efetivamente, desmesurado ou não, isto tem a ver,
por um lado, com as necessidades de informação que são exigidas nos avisos
das candidaturas. Não se vai falar mais sobre isso, é um processo de que já se
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falou muito, e o que quer dizer é que aqueles avisos exigem um período para a
informação estar disponível para a população. Portanto, exigem um trabalho de
designer, em que há a necessidade, rapidamente, da execução desses trabalhos
gráficos, e de poderem ser desenvolvidos em tempo oportuno.
Os designers da câmara municipal, que são 3, já não têm, muitas das vezes,
capacidade de chegar a todas as solicitações que se têm internamente, pelo que
éesteomotivo.

—

Para além disso, este serviço é temporal, findo o qual termina também a
necessidade deste trabalho, relativamente às candidaturas, é uma situação que
vai terminar no final das candidaturas. Era necessário ter um designer com as
características que este tem, não só técnicas, enquanto designer, mas sobretudo
que pudesse única e exclusivamente estar dedicado a este trabalho, para
cumprir os prazos que são necessários. --—

Quanto ao trabalho precário, quer dizer à Sr Vereadora Regina janeiro que isto
não é nenhuma competição, de quem é mais precário, quem não é, mas no
mandato anterior, e vai-se repetir, tem que o fazer, é que se começou com, e não
quer mentir, mas muito perto dos 400, 300 e muitos trabalhadores precários,
situação com a qual nunca conviveu bem, nem convive, e quem conhece o seu
trajeto, sabe que é mesmo assim.

Por isso, em outubro, salvo erro, ou finais de setembro, passou-se dos 300 e
muitos para 11, e quer-se que esses 11 ainda diminuam, ficando só os que única
e exclusivamente se têm de ter na câmara municipal enquanto avençados,
enquanto prestadores de serviços que são absolutamente necessários, com
características muito particulares, que não podem ser considerados pessoas que
estejam com vínculo prêcário. São pessoas cuja prestação de serviços é
absolutamente essencial, e com características muito bem definidas.
Por isso, irá continuar este trabalho, de evitar ir ao IEFP buscar mais CEI, para
resolver problemas que podem e devem ser resolvidos através da abertura de
concursos, que é aquilo que se tem vindo a fazer e se vai continuar a fazer. A Sr
Vereadora Regina janeiro pede-lhe a listagem, e ela vai ser fornecida,
naturalmente.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando que leu o documento com
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muita atenção, como procura fazer para se preparar para as reuniões de câmara,
e crê que também tem que se assumir que dos 300 que se tinham passou-se
muito essa responsabilidade para as IPSS.
Respondeu o Sr. Presidente que não sabe.

Prosseguiu a Sr Vereadora Regina Janeiro, dizendo que sabe-se que sim, porque
passou-se o fornecimento das refeições para as IPSS, e nem sequer está a
questionar o Sr. Presidente sobre isso, só acha que só a verdade é revolucionária,
pelo que dizer toda a verdade ajuda na condução dos trabalhos, e sabe-se.
Perguntou o Sr. Presidente se eram todos CEI, esses das IPSS.
Respondeu a Sr Vereadora Regina Janeiro que não, era tudo trabalho precário
quesetinha.

Disse o Sr. Presidente que se a verdade é revolucionária, tem que se ir ao fundo
da questão. —

—

Retomou a palavra a Sr Vereadora Regina Janeiro, mencionando que não disse
isso, e questionando se aquilo que o Sr. Presidente disse foi que dos 300 e tal
neste momento tinham-se 11, ao que o Sr. Presidente respondeu: “exatamente”.
Prosseguiu a Sr Vereadora, referindo que o que está a dizer é que desses 300 e
tal todos sabem que se passou uma parte significativa para as IPSS. Não está a
valorizar, só está a dizer que se tem de completar a informação, para que toda a
genteentenda.

Pensa que há postos de trabalho pontuais e postos de trabalho efetivos, e este,
claramente, é um posto de trabalho efetivo, o próprio contrato, como se sabe, diz
“continuação”. Quem lê o documento com atenção, sabe que diz “continuação”,
pelo que aquilo que pede é que se resolvam estas situações, de postos de
trabalho efetivos, não está a dizer que o Sr. Presidente não está a fazer um
esforço, que segundo a direção do mesmo não está a fazer um esforço, e até
valorizou uma medida que lhe parece importante, a nível central.
Agora, ao protelar eternamente a vida das pessoas, com peças, que não são
peças, porque são postos de trabalho efetivo, senão não diziam continuidade, o
que queria era só salvaguardar a instituição câmara municipal e os
trabalhadores. Foi só a única coisa que disse, já percebeu que a própria e o Sr.
Presidente estão de acordo, e o Sr. Presidente vai-lhe fornecer a listagem.
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Respondeu o Sr. Presidente que estão de acordo.
Continuou a Sr Vereadora, dizendo que só está na câmara municipal para
ajudar, ao que o Sr. Presidente respondeu que sabe isso.
Prosseguiu a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando que vão defender
sempre que se resolva este tipo de situações, porque a própria e o Sr. Presidente
sempre estarão do lado dos trabalhadores.

Respondeu o Sr. Presidente que, no fundo, partem de pontos diversos, e
encontram-se no mesmo ponto.

Disse a Sr Vereadora que é pelo menos relativamente a esta matéria, de resto,
no debate político-partidário, é óbvio que terão de existir.
O Sr. Presidente interveio novamente, mencionando que não sabe, há questões
comuns, absolutamente comuns. Às vezes há questões que se diluem na
objetividade das coisas, em que a discussão política é interessante, mas na
objetividade e realidade das coisas muitas das vezes não há diferenças. Há
outras que sim, questões estratégicas, doutrinárias, etc., com certeza, são
diferentes, e ainda bem que são.

Assim, sendo, colocou o ponto à consideração, perguntando quem vota contra e
quem se abstém, concluindo que, com uma abstenção, do Sr. Vereador
representante do Bloco de Esquerda, Rui Perdigão, é aprovado, por maioria.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com a abstenção do membro do Bloco de
Esquerda, em conformidade com a proposta do Sr. Vice-Presidente.
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1. Assunto: CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO N 4, DO
ARTIGO 499, DA LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 56/17, de
15/11, do DGAFj/DPFCI, para conhecimento dos contratos de aquisição de serviços
no âmbito do n2 4, do artigo 499, da Lei do Orçamento do Estado para 2017,
referentesaomêsdeoutubro.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 56/17, de 15/11, do
DGAFj/DPFCI, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da
ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam. —

5. Disposições legais aplicáveis:

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

Tomou a palavra a Sr Vereadora Cláudia Martins, referindo que os membros da
CDU têm duas dúvidas relativamente a duas requisições, e a primeira é a n2 4726,
de 1 200,00€, que respeita à elaboração de dois relatórios de integração dos
resultados das duas fases de avaliação da contaminação dos solos.

Disse o Sr. Presidente que é aquilo que explicou há pouco, a divisão do estudo
inicial, o aterro e a antiga fábrica da Cimianto. —

Prosseguiu a Sr Vereadora Cláudia Martins, dizendo que está respondido.

Depois, na reunião passada tinha pedido o estudo, o Sr. Presidente já disse que na

próxima semana o fará chegar, pelo que os membros da CDU ficarão a aguardar. --

Aproveita ainda para relembrar que também colocou duas questões relativas ao
campo do Alhandra Sporting CIub e do teatro Salvador Marques, e continuarão à
espera da resposta.

Disse o Sr. Presidente que responderá no final da reunião, mas, se se esquecer,

queolembrem.

Prosseguiu a Sr Vereadora Cláudia Martins, dizendo que o relembrará. —-

08 cont aqui 1/3



FI. Livro

______________

RAta 061
A

Reunião de 2017/11/22
Município 1\ i À Proc

_____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n

Câmara Municipal

Quanto à outra dúvida, é relativa à requisição n9 4797, de 17 200,00€, da

reformulação do projeto PER Povos - eixo Santa Sofia e Grinja, em que gostariam

de perceber quais são os motivos ou a necessidade desta reformulação, uma vez

que aparentemente se trata de uma candidatura já aprovada e publicitada pela

câmara municipal. O que é que terá mudado ou o que é que não estava conforme o

projeto inicial, para se ter que fazer esta reformulação?

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que explica e perguntando se há mais

alguma questão. —

A Sr Vereadora Cláudia Martins retomou a palavra, dizendo que sim, gostaria só

de aproveitar para questionar, relativamente a esta reformulação do projeto, se a

população foi ouvida.

Respondeu o Sr. Presidente que vai explicar o princípio, do porque é que, de facto,

se tem esta prestação de serviços.

O próprio lidou com imensos projetos, fez muitos, e muitas das vezes, quando

terminava, achava que era quando devia começar, porque faltava qualquer coisa,

pelo que não há nenhum projeto na vida que não seja assim. Quando alguém diz

“isto está perfeito, está a 100%”, está-se a iludir, porque há sempre qualquer coisa

que se pode melhorar. Neste caso é um pouco isso, e para além disso a

complexidade do projeto, como é este caso, e outros das candidaturas, exigem que

haja alguém que olhe para ele e veja, no programa, se está correto ou não.

Assim sendo, com esta prestação de serviços poupar-se-ão alguns milhares de

euros, porque se vai melhorar o projeto. O projeto que for a concurso, e o Urb Luís

Matas de Sousa que o corrija se assim não for, é um projeto limpo e de algumas

desconformidades, que depois teriam de ser resolvidas em obra, o que ia custar

mais dinheiro à câmara municipal, sendo que nestes projetos, com este

envolvimento de milhões de euros, tem que se ter esta necessidade, de ter alguém

que faça a sua revisão.

já se verificou, em quase todos os projetos, que havia situações a alterar, e essas

alterações vão resultar em valores muitíssimo superiores àquela prestação de

serviços que agora se está a fazer. Quer dizer que este é um investimento que vale

a pena, porque daí ter-se-á a possibilidade de gastar menos do que aquilo que

inicialmente estava previsto. Pior era se se começasse a obra com um projeto
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deficiente, uma vez que depois tinha que se alterar, tinha que parar a obra, e uma

série de situações que são de evitar, O parar da obra é pagar ao empreiteiro

também compensações, que ele pode exigir, de acordo com a lei.

Portanto, o que diz à Sr? Vereadora é isto e nada mais, e não lhe parece, com todo

o respeito pela população, que se tenha de pôr uma situação destas à

consideração, na medida em que o projeto propriamente dito, os seus princípios,

mantêm-se. O que se pretende é que seja o mais correto possível quando se for

lançar o concurso, e que não haja problemas na sequência da própria obra.

Interveio ainda a Sr Vereadora Cláudia Martins, agradecendo a pronta resposta, e

referindo que é claro que estas reformulações têm que ser feitas, só que os

membros da CDU gostariam de tentar perceber o porquê relativamente ao valor.

Quanto à questão da população ser ouvida, é se foi ouvida na elaboração de todo o

projeto, não quer dizer que tenha sido agora, quanto a este ponto de reformulação,

mas se foi ouvida aquando da elaboração do projeto, uma vez que considera que a

população que lá vive tem que ser parte integrante, que ser ouvida, questionada, e

tem que se saber o que pensa ou que está, não na cabeça de cada um, mas da

população em geral.

Disse o Sr. Presidente que esta foi uma matéria, uma vez, ou outra, analisada, e foi

publicamente analisada. Nessa altura não estava com este processo, tem

obrigação de saber, naturalmente, mas houve um ou outro momento em que esta

matéria foi falada, pelo menos publicamente. Toda a população teve conhecimento

do que é que se pretendia fazer, tanto mais que até, inc$usivamente, estas

matérias foram faladas na reunião de câmara.

Portanto, nada foi feito num segredo relativamente aos destinatários, e é também

por isso que a questão da informação é muito precisa nos avisos das candidaturas,

para que, quando as pessoas virem a informação, que pode ser de várias formas,

pelo menos seja absolutamente clara e objetiva, para que as pessoas tenham

condições de olhar para a informação e poderem questionar esta ou aquela opção.

Por isso é que os fundos comunitários, nesta matéria, são muito exigentes quanto

à questão da informação, e é isso que pode dizer.

7. Deliberação: Tomado conhecimento.
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1. Assunto: TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS PARA 2018--

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 57/17, de

16/11, do DGAFJ/DPFCI, para aprovação do tarifário do serviço de gestão de

resíduos urbanos, a vigorar durante o ano de 2018.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 57/17, de 16/11, do

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

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que a CDU e o Bloco de Esquerda pediram para

intervir, e dá a palavra à CDU, ao Sr. Vereador Nuno Libório.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que se está a falar de preços

a praticar em 2018, mas, antes de se praticarem, os membros da CDU,

naturalmente, querem apresentar o seu posicionamento político, dar alguns

contributos e, na medida do possível, apelar a que haja uma certa política de

continuidade no sentido de garantir que o serviço de recolha de resíduos urbanos

seja, no concelho de Vila Franca de Xira, um serviço cada vez mais eficiente.

Ao longo dos anos têm tido suficientes intervenções, que demonstram a

importância que têm dado a esta matéria, e aliás julgam mesmo que algumas

medidas que foram tomadas, designadamente nos últimos anos, correspondem a

situações efetivamente colocadas pela intervenção política da CDU, mas, não indo

pela crítica, ou antes, pela crítica mais fácil da questão, há um longo trabalho a

fazersobre esta matéria.

A entidade gestora da gestão dos resíduos urbanos é a Câmara Municipal de Vila

Franca de Xira, e acham que, do ponto de vista político, esta é uma tarefa que
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deve continuar sob a alçada, esfera, competência e gestão próprias da câmara

municipal, é um serviço que não pode ser concessionado, alienado ou privatizado,

e chama à atenção que não é isso que se lê, nem se vislumbra do ponto de vista

da proposta, mas obrigatoriamente relembra o posicionamento que têm sobre a

matéria.

Para acomodar ou minimizar impactos de natureza da evolução do tarifário a

câmara municipal decidiu, e bem, com os votos favoráveis dos membros da CDU,

da existência de um subsídio à exploração, e também acompanharam aqueles que

propuseram que o subsídio tivesse o tempo máximo de trajetória definido por lei.--

Só para se ter uma noção do que se está a falar, e dos encargos que já hoje

poderiam estar a acontecer sobre os munícipes através da fatura paga da água, se

em 2017 esse subsídio, por via da transferência do orçamento da câmara

municipal, foi de 600 000,00€, em 2018 foi de 400 000,00€, e terminará, de acordo

com essa proposta, em 2019, com 200 000,00€. Trata-se, portanto, de uma

decisão política que acompanham.

Apesar de terem estado a favor desta medida política, o subsídio à exploração,

para evitar o aumento desmesurado, galopante e imediato, do preço pago pelos

munícipes, no que a esta taxa e tarifa diz respeito, querem recordar que em 2015

divergiram relativamente à obrigatoriedade do município, através da sua câmara

municipal, elaborar um plano de ação para o cumprimento das metas do plano

estratégico para os resíduos urbanos PERSU 2020. Acharam que esse plano

proposto pelo P5 era pouco consistente, pouco elucidativo quanto às efetivas

necessidades de investimentos, designadamente quanto às questões humanas e

materiais, no processo de recolha municipal dos resíduos sólidos urbanos.

Portanto, a primeira questão que colocam é: Está ou não prevista a revisão deste

plano, do plano de ação do município para o cumprimento do PERSU 2020? Se não

estiver, a CDU propõe que seja revisto, pois, para além da obrigatoriedade legal da

sua revisão, na opinião que têm, do ponto de vista do conteúdo, este plano precisa

de ser apetrechado, reforçado e melhorado do ponto de vista daquilo que

ambicionam, que é um serviço público de qualidade, para o município voltar a ter

uma capacidade de ser distinguido, do ponto de vista municipal, como já o foi há

uns anos a esta parte.
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É importante também não desconstruir uma situação que é uma grande

condicionante para o município, e aliás para todos, é que os tarifários devem

obedecer às regras dos regulamentos aprovados pela ERSAR, ou seja, a ERSAR

intervém, de uma maneira muito direta, sobre toda esta estrutura de tarifários.

Contudo, a lei permite que sobre determinado tipo de princípios, para manter a

recuperação dos custos, para que o preço cobrado pela recolha e tratamento dos

resíduos sólidos urbanos se equipare ao custo solicitado aos munícipes, ou seja,

para haver este equilíbrio na recuperação de custos, possa acontecer uma de três

vias isolada, ou em combinação, e a primeira delas é só e apenas pela cobrança de

tarifas, que não foi aquilo que o município fez. Pode ainda ir por mais duas

soluções, isoladas ou combinadas: pelo recurso complementar a subsídios à

exploração da autarquia, que foi aquilo que se fez em Vila Franca de Xira, o

subsídio à exploração; por recurso a transferências, por via de fundos

comunitários, ou por via de subsídios de investimento.

Quer recordar uma política quando a Valorsul era uma empresa pública, com

maioria de capitais públicos, não necessariamente dos municípios agregados na

sua composição societária, uma vez que hoje é uma empresa privada, a Mota

Engil, situação com a qual nunca estiveram de acordo e continuam a não estar, ou

seja, à época as transferências eram existentes, existiram muitos investimentos

feitos para o processo em Vila Franca de Xira, da responsabilidade financeira da

Valorsul, e acham muito bem, não só para Vila Franca de Xira, como para os

municípios acionistas, designadamente através da compra ou participação

financeira em viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos, que tem custos

muito avultados. --———--
—

Portanto, está feita a demonstração de que, independentemente das imposições

político-administrativas vindas de cima, há combinações ou opções políticas que

podem ser tomadas, no sentido de uma política de moderação dos tarifários.

Querem também salientar um aspeto muito positivo, de entre esta proposta de

estrutura tarifária, é de relevar a existência de um tarifário social, porque ele

aplica-se aos utilizadores finais domésticos em situação de carência económica, e

aos utilizadores finais não-domésticos, que sejam pessoas coletivas de declarada

utilidade pública.
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Sobre esta matéria têm uma posição muito clara, não só manter estes benefícios,

ou esta situação, no sentido de manter o tarifário social, mas propõem que vá mais

longe, e convidam os Srs. Vereadores e o Sr. Presidente a analisarem uma

proposta para que houvesse a extensão do tarifário social para todo o movimento

associativo, e IPSS, caso, ou não tenham a declaração de utilidade pública, ou não

estejam equiparadas a esse fim. Consideram que a extensão do tarifário social

para estas entidades trata-se da mais elementar justiça, tendo em conta a

relevância do movimento associativo no concelho, pelo que ele faz e garante, do

ponto de vista social e desportivo.

Voltando novamente à questão dos custos, a CDU recomenda a manutenção de

uma política de moderação tarifária, sendo que na opinião dos seus membros a

manutenção desta política poderá ser conseguida por esta via: pela potenciação da

subsidiação à exploração, ou seja, um eventual reforço do subsídio à exploração,

tendo em conta o plano que já foi aprovado; pelo recurso ou exigência da procura

de recurso a mais transferências, seja por via de investimento do Orçamento do

Estado ou de origem comunitária.

Para esta última situação em concreto, das transferências, perguntam, porque não

têm posição política, enquanto vereadores eleitos pela CDU na câmara municipal,

no governo da sociedade da Valorsul: É intenção, hoje, da Valorsul, manter os

apoios à aquisição de viaturas e meios, para a recolha de resíduos sólidos urbanos

no concelho de Vila Franca de Xira?

Se for, há condições para aumentar a possibilidade de aumento do subsídio à

exploração, para reduzir impactos com gastos de depreciação e amortização

efetuados pelo município, e aliás sobre essa rubrica o relatório que lhes foi dado a

conhecer é muito claro, houve investimentos, alguns pesados, exatamente nessa

rubrica. Assim, gostavam de saber se a nova empresa privada, a Valorsul, tem ou

não interesse ou tem vocação para continuar a apoiar o município nesse capítulo.--

Depois, fazem uma nova recomendação, para se gerarem aqueles equilíbrios para

evitar o aumento do tarifário: Têm a ideia que pode haver maior proveito na

entrega de recicláveis à Valorsul. Esta é uma matéria de fundo, a dos recicláveis,

porque consideram, e têm a consciência, através dos indicadores disponíveis, que

há uma enorme margem de crescimento no concelho de Vila Franca de Xira sobre
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esta matéria.

Se houver essa margem de crescimento, que é a de mais pessoas, e de maior

quantidade de resíduos recicláveis aproveitados, até numa lógica de subsidiação

ao sistema, terão todos, enquanto serviço público, implicações financeiras,

receberão implicações financeiras positivas, e quer destacar também o muito

relevante aumento da consciência e educação ambientais sobre estas matérias. A

diferença do tarifário, de 2017 para 2018, existe, era inevitável, tendo em conta as

projeções económicas, e prevê um ligeiro aumento de valores, como todos sabem,

ou para os que têm acesso a esta proposta.

Portanto, e para terminar, se estas recomendações que fazem passarem a medidas

postas à prática, e se houver exequibilidade quanto às mesmas, designadamente o

reforço do subsídio à exploração, poderá haver alguma margem para conter este

aumento ou limitá-lo, não só para o ano seguinte, como para o ano de 2019. Assim,

reafirmam a necessidade de moderação da estrutura tarifária, contabilizada com a

respetiva recuperação de custos, mas, acima de tudo, a defesa de um serviço

público, que se quer de qualidade e de valorização do que se faz no concelho.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que há questões que o Sr. Vice-Presidente

irá responder, e questões de caráter geral que gostaria de referir.

A primeira questão, que está no programa eleitoral do PS, e é para levar a sério, é

que este é um serviço público.

Continuou, pedindo desculpa ao Sr. Vereador Rui Perdigão por não lhe ter dado a

palavra. Como o Sr. Vereador Nuno Libório foi tão extenso, esqueceu-se, pede

desculpa por isso, e dá-lhe seguidamente a palavra.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Perdigão, referindo que será mais sintético.

Em primeiro lugar, estava a ver a tabela do tarifário, relativamente ao serviço de

gestão de resíduos urbanos, em que há uma tarifa social, e, quanto à distinção da

tarifa social para a tarifa normal, em termos de consumo é igual, se não está em

erro, os montantes são iguais, a distinção entre a tarifa social e a do utilizador

comum é uma taxa fixa de 0,30€ por mês. Desta forma, gostaria de saber se é esta

a mera distinção que há entre ambas as taxas, do serviço de gestão de resíduos.

Na tarifa variável, que está indexada ao consumo da água, o montante é o mesmo,

por conseguinte, pretende saber onde é que começa a tarifa social e acaba o
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social. Relativamente às águas, não vê no tarifário qualquer tarifa social. Pode

estar equivocado, mas gostaria de ter este esclarecimento.

Porque se está a falar de resíduos, o Bloco de Esquerda, uma vez mais, vem

sublinhar a importância e apelar para o encerramento, que se façam esforços para

que seja encerrado o aterro do Mato da Cruz, porque, como todos sabem, é um

aterro que tem problemas de lixiviação e na impermeabilização, que está a

contaminar o solo, com consequências para o ambiente. Aquilo que se está a fazer

é agravar a situação, é pôr mais lixo para criar mais lixiviação e agravar o

problema. Há ali um problema, aquilo já está obsoleto, e a encerrar tem que se

encontrar uma solução, ninguém quer o lixo à porta de casa. Ali não pode ficar

para sempre, um dia vai ter que acabar, as coisas têm que ser feitas com tempo,

não é quando estiver numa situação-limite.

Tomou de novo a palavra o Sr. Presidente, mencionando que o Sr. Vereador Nuno

Libério fez uma explanação interessantíssima, que revela, por um lado, que

estudou a matéria, o que é importante sempre, como, por outro lado, dá achegas

que efetivamente são recomendações, em que se pode, num ou outro momento,

voltar a elas.

A questão central é aquela que o P5, no seu programa eleitoral municipal,

clarificou, sem dúvida nenhuma, este é um serviço público, vai-se manter na esfera

pública, e assim será enquanto o executivo P5 estiver na câmara municipal. Essa é

a questão central. Não quer dizer que numa ou outra circunstância de aperto não

se possa, como muitos municípios fazem, de várias cores políticas, recorrer ao

mercado para suprir uma dificuldade de urgência, mas não de regularidade. É uma

questão de mera excecionalidade, agora, o serviço terá que ser cada vez de

melhor qualidade, como diz o Sr. Vereador, e público. —

Por ser público, não quer dizer que não seja tão eficaz e de tanta qualidade como

outro serviço externo, aliás até, numa outra situação, já se verificou que a câmara

municipal consegue ter objetividade, em termos de trabalho e de qualidade, que

outras entidades externas às vezes não têm.

Assim sendo, esta matéria fica absolutamente clara, é inequívoca e, como diz,

enquanto o Partido Socialista estiver na câmara municipal, e aqueles que o

quiserem apoiar nestas matérias, cá estará para melhorar cada vez mais este
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serviço que quer que se mantenha na esfera pública.

Depois, quanto à questão da Valorsul, aquilo pelo qual se vai bater é efetivamente

que disponibilize os equipamentos que são absolutamente decisivos para o efeito.

É isso que o executivo PS vai fazer, e vai manifestá-lo na próxima oportunidade em

que esta matéria se coloque.

Há também uma questão importante que o Sr. Vereador refere, uma melhoria, que

já tem tido alguma expressão interessante no ano que está a decorrer e em 2016,

que é, de facto, o aproveitamento cada vez maior da reciclagem, e através disso

uma maior capacidade financeira.

É um trabalho em que, como se sabe, se tem vindo a fazer um esforço grande e

continuar-se-á a fazer, no âmbito das escolas, porque é através delas, através da

Brigada do Amarelo, que o município tem sido dos que, em termos de recolha de

reciclagem, tem tido uma expressão grande na Área Metropolitana de Lisboa, em

alguns casos até em lugares cimeiros. Os professores, e todos aqueles que estão

envolvidos neste processo, e os técnicos da câmara municipal, transmitem estas

noções, deste trabalho que se desenvolve com a Valorsul, antes e agora.

Foi uma das questões que se exigiu, quando esta empresa passou para a esfera

privada, que este processo e projeto ambiental, na área da educação, se

mantivesse, e é através disso também que cada vez se vai ter mais capacidade de

reciclagem. Neste momento o esforço que se está a fazer é justamente para

aumentar essa capacidade.

Depois, o Sr. Vereador também refere que a questão da taxa social deveria ser

extensiva ao movimento assõciativo. Está de acordo com o princípio, tem é que se

perceber do que é que se está a falar. Acompanha sempre o princípio de ajudar a

população, onde está integrado o movimento associativo, mas quer dizer aos Srs.

Vereadores que há de haver um momento, e os Srs. Vereadores têm consciência

disso, que os fundos comunitários vão acabar, e que as grandes obras através dos

fundos comunitários vão terminar. Por isso, o investimento que hoje é feito através

de fundos comunitários já não existe, o que quer dizer que muitos dos orçamentos,

a partir de 2022, são orçamentos onde já não constam estas verbas que vêm da

União Europeia. Isto significa que há momentos em que estas questões têm que

ser vistas com outra acuidade. ---— —
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Sabe-se que se avançou com o lMl Familiar, e através de propostas que foram

apresentadas em reunião de câmara, com a taxa mais baixa do MI, e o que diz aos

Srs. Vereadores é que cada centésima relativa ao IMI corresponde a 400 000,00€

que a câmara municipal deixa de arrecadar, pelo que há de chegar um momento

em que se tem de refletir de onde é que vem o dinheiro. Se não vem da União

Europeia só pode vir pelas questões da fiscalidade, mas tem que ser uma

fiscalidade amiga da população, que não seja exagerada. Contudo, é bom que se

tenha a noção, quanto ao princípio de tentar encontrar soluções que correspondam

a uma ajuda e um apoio à população, que pode chegar um momento em que isso

já não é possível. —-— —

Assim, o que quer dizer ao Sr. Vereador é que está de acordo com o princípio, tem

é que se avaliar do que se está a falar relativamente ao movimento associativo. Se

for um esforço financeiro suportável, assim se fará. Agora, logicamente que nestas

coisas é assim, para se investir em algo tem que se desinvestir noutra área.

Terminou, mencionando que são estas as questões de caráter geral que gostaria

de referir sobre esta matéria, e pede agora ao Sr. Vice-Presidente que possa, sobre

uma ou outra questão que foi colocada, responder.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, dando os bons dias a todos os presentes na

pessoa do Sr. Presidente, referindo, em relação às questões levantadas, que

algumas foram respondidas pelo Sr. Presidente, em relação à situação da gestão

de resíduos urbanos, e foram bem fundamentadas pelo Sr. Vereador Nuno Libório.

O próprio estava a ver os indicadores do último conselho de administração da

Valorsul, sendo que, como se sabe, tem assento na representação da câmara

municipal, e a conclusão a que se chegou, nos termos da área da grande Lisboa,

dos elementos que fazem parte da Valorsul atualmente, é que a recolha encontra-

se, no panorama da área da grande Lisboa, numa situação estacionária, com um

destaque para Vila Franca de Xira, e na sua proporcionalidade a percentagem de

recolha dos reciclados aumentou.

É um facto que na reunião do conselho, e já foi dito isto na reunião de câmara pelo

próprio, fez a defesa intransigente, como disse o Sr. Presidente, do setor público na

recolha dos resíduos. Lembra-se que o município de Vila Franca de Xira trouxe uma

declaração de voto, de um administrador não-executivo, à data, que era o próprio,
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pois foi o único município que votou contra a atual situação que a Valorsul tem,

todos os outros votaram a favor. Fez uma declaração de voto, juntou-se à ata,

trouxe-a a essa reunião, e pensa que o Sr. Vereador tem conhecimento.

É um facto que por vezes o lapso do tempo reserva e retira alguma memória, e é

isso que defende nas reuniões da Valorsul, porque entende a câmara municipal

que, tanto nos resíduos, como na água, a política do Partido Socialista é a defesa

do bem público.

O Sr. Vereador Rui Perdigão falava da questão da água, mas recorda-lhe que deve

ter sido algum equívoco.

Disse o Sr. Vereador Rui Perdigão que percebeu que sim.

Continuou o Sr. Vice-Presidente, dizendo que a questão da água virá a reunião de

câmara, neste momento está-se a falar dos resíduos, e dentro dessa polftica de

gestão, no conselho de administração, honra seja feita a alguns municípios vizinhos

de Vila Franca de Xira, tem-se feito um esforço para que as compensações não

sejam diminutas para os municípios como vinham sendo prática.

No entanto, a Valorsul, no âmbito do PERSU 2020, como o Sr. Vereador Nuno

Libório sabe, e está bem informado, porque os indicadores que o próprio tem

provavelmente o Sr. Vereador também os tem, é natural, está um pouco à

distância das metas do PERSU 2020, e vai ter problemas com isso, o que quer dizer

que não é a Valorsul em si que pode ter problemas, os municípios também vão ter,

porque as metas não vão ser atingidas.

Disse o Sr. Vereador Nuno Libório que por isso é que chamou à atenção.

Prosseguiu o Sr. Vice-Presidente, dizendo que não basta chamar à atenção, como o

Sr. Vereador sabe, ao que o Sr. Vereador respondeu “pois não”.

O Sr. Vice-Presidente continuou, referindo que o município, no local próprio, e na

hora, tem que fazer sentir essa questão, é o que faz, e fez também na reunião de

câmara, com uma decisão aprovada por unanimidade, que foi entregue no

conselho de administração, ficou apensa à ata, e o Sr. Presidente, numa

assembleia-geral, também o disse, ou seja, que quando terminar a capacidade do

aterro do Mato da Cru2 nada lá mais é colocado.

Aquilo que lá é colocado hoje não é puro lixo, como se estava a falar, e o Sr.

Vereador sabe perfeitamente o que é que é lá colocado, já são situações tratadas,
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sendo que foi feito sob pressão da câmara municipal um novo sistema de

drenagens, de bombagens e tratamento de todo o sistema de lixiviados. Em

termos operacionais, a nível da administração da Valorsul, está à vontade, e isto

veio a reunião de câmara, é público, o município de Vila Franca de Xira, no

conselho de administração da Valorsul, é o único que ganha “zero”, todos os outros

11 que se sentam à mesa com o próprio auferem. Para o município de Vila Franca

de Xira esta é uma questão polftica, e ganha “zero”. Isto é para ficar claro, e sem

dúvidas, mas não é por causa disso que se deixa de defender intransigentemente

os interesses do município. Quem conhece o executivo e que o conhece sabe que

não pode ser de outra maneira, sabem todos que os estão a defender.

Em questões monetárias, se o Sr. Presidente assim o entender dará a palavra ao

Sr. Vereador António Félix, mas recorda que no dia 28 de novembro de 2014 foi

aprovado já, numa reunião de câmara extraordinária, um subsídio à exploração na

ordem dos 800 000,00€, para não inflacionar a taxa ao munícipe.

Quer ainda sublinhar que nas reuniões de câmara e assembleia municipal todos

sabem, aqueles que têm lidado mais de perto com o executivo, qual é o

pensamento que se tem e que o próprio tem em relação à ERSAR. A ERSAR

também sabe o que é que o próprio pensa acerca da mesma, e não disse por

escrito, teve oportunidade de o dizer numa reunião com o conselho de

administração, que os SMAS lhe fizeram chegar.

Pediu-se uma reunião, porque não concorda com a forma arbitrária como a ERSAR

gere, a nível nacional, a política das recomendações nos resíduos e na água. Há

recomendações que não são recomendações, são imposições, e o Sr. Vereador

tocou num ponto importantíssimo, que é o fator da recuperação de custos, isso

tem que vir para cima da mesa. Todos sabem do que é que se está a falar, e vai

buscar a situação da água, de há 3 anos para cá que se anda num contraciclo

nacional nas taxas da câmara municipal, e a EPAL não, está sempre a subir os

preços.

Isto chegou a um ponto em que, economicamente, para gerir uma empresa não dá,

e a ERSAR define, na sua recomendação, os índices ao consumidor, que para 2018

são de 1,4%. Contudo, poderia ir mais longe, com a tal recuperação de custos de

que o Sr. Vereador falou, e falou bem, mas ir-se-ia sobrecarregar a tarifa, e aí já é
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uma questão polftica. —---—

Portanto, é o que tem a dizer no que lhe diz respeito, mas se o Sr. Presidente

entender poderá dar a palavra ao Sr. Vereador António Félix.

Disse o Sr. Vereador António Félix que não tem nada a acrescentar, já foi tudo

respondido.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que as considerações do Sr. Vereador António

Félix para o caso em apreço não vão acrescentar, pelo que passa a palavra, para

fechar o ponto, ao Sr. Vereador Nuno Libório, não sabendo se o Sr. Vereador Rui

Perdigão quer acrescentar mais alguma coisa.

Respondeu o Sr. Vereador Rui Perdigão que não.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Nuno Libório, mencionando que, naturalmente,

este ponto encerra outras questões, outros assuntos, e de todo não era a intenção

dos membros da CDU discutir questões que dependem ou têm como consequência

depois o funcionamento global de todo este processo, mas já que se falou sobre a

questão do aterro do Mato da Cruz, têm a consciência, e aliás todos têm, que se

está muito próximo do esgotamento da vida útil deste aterro, para além da

necessidade, e hoje coloca-se no plano da exigência, da requalificação paisagística

e ambiental do mesmo, com vista à sua devolução enquanto território

ambientalmente sensível à população do concelho.

Por isso mesmo também exigem, sistematicamente, a monitorização, não só por

via dos recursos próprios do município, mas fundamentalmente por parte da

entidade gestora, a Valorsul, que está dotada de capacidade técnica para o efeito.

As pessoas que moram na proximidade ao aterro sabem do que se está a tratar,

infelizmente, e não são tão poucas quanto isso as recorrências relativamente a

anomalias ou deficiências, e impactos negativos sobre a população,

designadamentedeArcena.

Depois, há uma questão que não foi respondida, e entendem que esta não

resposta depende mais da vontade da maioria do capital social, hoje privado, da

Valorsul, do que da vontade expressa da câmara municipal, mas a política de

moderação ou contenção da evolução do tarifário pode acontecer se houver

reforço por parte das transferências por via da Valorsul. Haverá disponibilidade, por

parte da Valorsul, para comparticipar na aquisição de meios técnicos, essenciais e

09 tarifário
11/14



____

Fl.Livro

___________

n RAta 074
A l\ 1 Reunião de 2017/11/22

Município UV\ Proc2

___________________

de Ali
Vila Franca de Xira ‘ J Deliberação n2____________

Câmara Municipal

imprescindíveis para o processo de recolha de resíduos sólidos urbanos no

concelho de Vila Franca de Xira? Existe possibilidade real de continuar a contar

com estes subsídios, que vêm reduzir os impactos financeiros neste equilíbrio

sempre difícil e complexo para amortização dos custos de produção para um

processo desta natureza?

Por outro lado, registam como positiva a disponibilidade do Partido Socialista para

encarar, em concreto, a proposta de extensão do tarifário social, para o movimento

associativo e estruturas de IPSS, que não tenham ou não tenham sido objeto de

declaração de utilidade pública. Com certeza que é preciso medir os impactos, mas

há uma coisa que todos já reconheceram, os impactos hoje, diários, constantes,

por parte do movimento associativo, que muitas das vezes se substitui às funções

sociais do Estado, e complementa a política cultural desportiva e social da câmara

municipal, merecem a devida atenção, e esta, caso pudesse ser uma proposta

tornada em realidade concreta, beneficiaria e acomodaria claramente, do ponto de

vista político, os impactos financeiros, como a situação pode ter.

O Sr. Presidente do conselho de administração dos SMAS que deixe que lhe faça

diretamente referência, representando naturalmente a maioria, que é do Partido

Socialista, e o que lhe diz é que, de facto, os membros da CDU não quiseram tocar

nesse ponto, no problema da Valorsul e no não cumprimento eventual de algumas

das suas metas, mas, como disse, e bem, a acontecer essa situação o município de

Vila Franca de Xira terá repercussões profundamente negativas, e bastante lesivas

até ao próprio processo de composição societária desta empresa, que hoje é gerida

por privados, e que não está a cumprir obviamente uma função social como se

teve quando a empresa era gerida por capitais públicos. —

A empresa hoje existe para fazer lucro, e a câmara municipal está lá para

contrariar isso. Tem a certeza absoluta que da parte da Câmara Municipal de Vila

Franca de Xira continuará a haver todos os esforços para evitar isso, e que haja

uma missão, no sentido de acautelar os interesses públicos e o interesse do

município, em particular.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando, sem prejuízo do Sr. Vice-Presidente voltar

a intervir nestas matérias, que a experiência que tem das assembleias-gerais, por

um lado, é a da manifestação da defesa dos interesses do município, mas também
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tem a dizer ao Sr. Vereador que tem reparado que não está isolado nesta defesa, o

que quer dizer que está convicto que esta disposição dos municípios se vai manter,

e não lhe parece que esta questão, que tem acontecido desde sempre, termine, ou

seja, que da listagem que se costuma enviar, de acordo com o valor a que se tem

direito, possam continuar a vir os equipamentos que têm vindo.

Está convicto disso, pensa que se iria comprar uma guerra que parece

desnecessária, e a Mota-Engil, com a experiência que tem, também sabe que só

deve comprar as guerras que deve comprar. Comprar uma guerra com os

municípios acha que é absolutamente desnecessário, têm que se encontrar as

plataformas equilibradas para que isto funcione.

Por outro lado, quer dizer que se aprovou, em reunião de câmara, não sabe bem

quando, não se recorda, uma proposta apresentada pelo próprio e pela sua

bancada, que foi secundada por todas as forças polfticas, que o aterro sanitário do

Mato da Cruz terá que fechar, quando tiver que fechar, e tem que ir para outro

município. O apoio deste município, a disponibilidade que teve em 1996, agora tem

que ser transferida para outro, não pode continuar a ser o município de Vila Franca

de Xira a suportar esta situação, com tantas dificuldades, em alguns momentos.

Recorda-se que no início do aterro as dificuldades foram muitas, continuaram a ser

num ou outro contexto, e isso fez com que tivesse que ter obras de melhoria,

reparação e adaptação às novas tecnologias, de aterros com aquelas

características. Assim, há de haver um momento em que esta matéria se vai

colocar, e não tem dúvidas nenhumas que Vila Franca de Xira, quem estiver na

altura, não irá permitir outra coisa. Este aterro tem que fechar, tem que ser

requalificado quanto às células que estão fechadas, tem que se requalificar a zona

da antiga lixeira, e a partir daí, para usufruto da população, como zonas de lazer.--

Quanto a outro local para o novo aterro, é bom que esta matéria se comece a falar,

porque não é a um ano de distância, pois um aterro demora muito tempo a

construir. É uma questão a que tem feito alusão várias vezes nas assembleias

gerais, o Sr. Vereador António Oliveira, e vice-presidente, também o tem feio, mas

sabe-se que estas coias às vezes não são levadas muito a sério, estando-se a falar

de muitos milhões de euros. Sobretudo, há a questão de chegar a acordo de para

onde vai o aterro, e para o concelho não vai, pelo menos, se depender do
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executivo não vai, e agora tem que se escolher outro sftio.

De seguida, passou à votação, perguntando quem vota contra e quem se abstém,

concluindo que o Bloco de Esquerda e a CDU abstêm-se, sendo o ponto aprovado

por maioria, com a abstenção destas duas forças políticas.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com a abstenção dos membros da CDU e do

membro do Bloco de Esquerda, em conformidade com a proposta do Sr. Vice

Presidente.
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1. Assunto: ALUGUER DE MONOBLOCOS HABITACIONAIS - BAIRRO MUNICIPAL PER DA

QUINTA DA PIEDADE - INÍCIO DO PROCEDIMENTO, AUTORIZAÇÃO DA DESPESA,

APROVAÇÃO DAS PEÇAS CONCURSAIS E DESIGNAÇÃO DO JÚRI

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 742/17, de

14/11, do DGAFJ/DFPCO/SCCP, para autorização da escolha, do início do

procedimento, da respetiva despesa e do júri do procedimento, bem como

aprovação das peças concursais, relativas ao procedimento para o aluguer de 31

monoblocos habitacionais no Bairro Municipal PER da Quinta de Piedade, na Póvoa

de Santa Iria, durante 14 meses, com o preço-base de 328 602,10€, acrescido do

IVA à taxa legal aplicável.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 742/17, de 14/11, do

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

partedaata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

para aprovação.

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

Vereador António Félix.

lo monoblocos
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1. Assunto: REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DIVERSOS
COMPROMISSOS PLURIANUAIS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 741/17, de
14/11, do DGAFj/DFPCO/SCCP, para aprovação da remessa à assembleia municipal,
para autorização da assunção de diversos compromissos plurianuais atinentes a
contratos de aquisição de bens e serviços, bem como da remessa à assembleia
municipal para autorização da abertura do procedimento para o aluguer de 31
monoblocos habitacionais no Bairro Municipal PER da Quinta da Piedade.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 741/17, de 14/11, do
DGAFj/DFPCO/SCCP, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta

parte da ata. —
—

4. Dotação orçamental: Plano Orçam. —

5. Disposições legais aplicáveis:

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

para aprovação.

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

Vereador António Félix.

11 comp pluria
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1. Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PISCINAS MUNICIPAIS, DO

COMPLEXO MUNICIPAL DE DESPORTO, RECREIO E LAZER DE VILA FRANCA DE XIRA

E DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS - ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA

MINUTA DO CONTRATO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 745/17, de

15/11, do DGAFj/DFPCO/SCCP, para aprovação do relatório final, elaborado pelo júri

do procedimento, e da minuta do contrato, bem como autorização da adjudicação

da contratação de serviços limpeza das piscinas municipais, do Complexo

Municipal de Desporto, Recreio e Lazer de Vila Franca de Xira e dos pavilhões

desportivos municipais ao operador económico jLSM - Serviços, Unipessoal, Ld, no

valor total de 178 432,11€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 745/17, de 15/11, do

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

parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

para aprovação.

Interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro, referindo que os membros da CDU, já na

última reunião, de 8 de novembro, onde veio uma primeira parte da prestação de

serviços de limpeza, em que se adjudicaram para a limpeza dos edifícios

municipais 208 751,00€, colocaram questões, e hoje voltam-se a adjudicar à

mesma empresa, para edifícios diferentes, 178 432,00€.

A própria não vai colocar as questões que colocou, porque considera, claramente,

que se está a fragmentar um concurso, mas foi uma opção polftica, e pode ter a

sua opiniào, achar que não deveria ser feito assim, sendo que foi explicado a razão

de ter sido feito assim. O que a preocupa, no fundamental, é o facto de se estar a
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falar de cerca de 298 000,00€ sem IVA, por 1 ano, para limpar edifícios municipais.

e diria que 298 000,00€, sem IVA, para limpar edifícios municipais, daria, no

mínimo, para contratar 298 trabalhadores.

Se, mais uma vez, aquilo a que se assiste aqui é ao continuar a permitir trabalho
precário, porque, se se fizesse um concurso em conjunto, até se poderia permitir

que mesmo uma pessoa que trabalha para uma empresa diferente daquela da

câmara municipal, e presta um serviço à autarquia, pudesse pelo menos ter um
horário a tempo inteiro, outra coisa é aquilo que defendem, parece que, quer os

eleitos pela CDU, quer o Sr. Presidente, e crê que o Sr. Presidente falará em

representação dos eleitos do Partido Socialista, e se são todos contra o trabalho

precário, questiona porque é que não se assume por administração direta aquilo
que é uma obrigação legal, uma competência do município, que é manter os seus

edifícios em condições de serem utilizados por toda a gente, quer sejam os de
utilização pública, pois são todos edifícios.

Divide-se em contratação de serviços de limpeza das piscinas municipais e

complexo municipal de desporto, recreio e lazer, e pensa que se divide um

bocadinho aquilo que são os equipamentos de utilização coletiva na área
desportiva dos outros equipamentos, também de utilização coletiva, e já nem
sequer coloca a questão de se fazerem 2 concursos diferentes, foi uma opção, e
crê que o Sr. Vereador António Félix procurou responder, independentemente da

opinião dos membros da CDU. Aquilo que questiona é: Porque é que não é a

câmara municipal a fazer este serviço?

Interveio o Sr. Presidente, perguntando ao Sr. Vereador António Félix se quer, ao

fim e ao cabo, repetir o que já disse numa outra circunstância, mas, antes do Sr.
Vereador responder, quer dizer à Sr Vereadora que este é um trabalho
relativamente ao qual já se fizeram contas para tudo, e também que o quadro de
pessoal tem, em lugares preenchidos e não preenchidos, cerca de 1 000, e ir-se-ão

receber mais 600 caso a descentralização de competências evolua.

Portanto, há que ter alguma cautela, porque aquilo que se pretende é a eficácia do

serviço, pois este é aquele trabalho que não pode ficar para amanhã, tem que ser

feito no momento, como se sabe. A higienização de uma piscina, etc., é uma
exigência diária, não se pode dizer que se faz amanhã, tem que se fazer naquele
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momento, e às vezes as dificuldades advêm daí.

Interveio o Sr. Vereador António Félix, cumprimentando, na sua primeira

intervenção, na pessoa do Sr. Presidente, todos os presentes, mencionando que,

como já explicou na passada reunião, fizeram-se 2 concursos públicos, e o facto de

ser a mesma empresa é apenas uma coincidência, foram concursos públicos.

Relativamente à questão de se terem separado os serviços, sugeriram-lhe que

fosse separado face a algumas dificuldades que se tiveram no passado com

algumas empresas, o que aceitou, porque estas limpezas, nos edifícios ou nas

piscinas municipais e pavilhões, têm características completamente diferentes em

termos de intervenção e de produtos a aplicar. Assim, aceitou por bem a sugestão

que foi dada pelos serviços.

Só não percebeu uma coisa que a Sr Vereadora disse, que os 298 000,00€ davam

para contratar 298 pessoas, o que daria 1 000,00€ por pessoa, e não sabe se era

isso que a Sr Vereadora estava disposta a pagar por ano a cada pessoa, ou então

percebeu maL

Respondeu a Sr Vereadora Regina janeiro que é um exagero.

Prosseguiu o Sr. Vereador, di2endo que é um exagero, bem lhe parece que é,

porque não paga 1 000,00€ por ano a nenhum funcionário.

Disse a Sr Vereadora que paga.

Questionou o Sr. Vereador se são 1 000,00€ por ano. — —

Disse a Sr Vereadora que perguntou se o concurso era por 1 ano, ao que o Sr.

Vereador António Félix respondeu que está lá escrito, que é por 1 ano.

Continuou a Sra Vereadora, mencionando que se está a falar de 387 183,00€, e

pede a permissão ao Sr. Presidente para esclarecer as contas.

O Sr. Vereador António Félix interveio novamente, referindo que 298 000,00€ a

dividir por 298 dá 1 000,00€. Isto não tem nada que saber, não está a perceber

qual é a dúvida da Sr Vereadora.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que já se fizeram contas quanto à

contratação de profissionai5 nesta área, e custa um valor muito superior ao que

aqui está, e não só nesta, como noutras áreas, pelo que, sobre esta matéria, tem

que se ter duas coisas, verificar a eficácia e qualidade da prestação do serviço, que

este é muito específico, como o Sr. Vereador referiu, e também as questões de
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equilíbrio em termos financeiros que tudo isto representa.

Agora, a principal questão é oferecer um serviço de qualidade, e só desta forma é
que se tem a certeza que se conseguirá. De outra forma é mais difícil, e sabe-se
bem as dificuldades que às vezes se têm, daquele pessoal com o qual se está a
contar, que por doença, por razões diversas, não aparece ao serviço. Enquanto em
algumas áreas isso não tem problema de maior, porque se a tarefa não se faz
naquele dia, faz-se noutro, aqui não, tem que se fazer diariamente, como já referiu,
e a empresa, se tiver algum problema, de acordo com o concurso tem que lá pôr
uma pessoa, para resolver essas questões.

Terminou, dando a palavra ao Sr. Vereador António Félix para fechar a discussão
do ponto.

Tomou a palavra o Sr. Vereador António Félix, dizendo que o Sr. Presidente já
respondeu a tudo, sendo que, basicamente, não há condições, e não se
conseguiria, com o custo que é suportado, contratar um número suficiente de
pessoas para fazer face a esta necessidade. Há que ter ainda em atenção aquilo

que já disse o Sr. Presidente, que é, em questões de faltas, e todos sabem que por
vezes acontece, as pessoas têm a sua vida e adoecem, com naturalidade, e ter-se-

ia que ter um número acrescido de pessoas contratadas para poder fazer face a
essas faltas, que são naturais e acontecem em algumas situações.

O Sr. Presidente interveio, dando a palavra à Sr Vereadora Regina janeiro, para
fecharo ponto.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo que não quer fechar o ponto,
quem fecha o ponto é o Sr. Presidente, sempre.

Esclareceu o Sr. Presidente que é fechar da parte da Sr Vereadora.

Tendo a Sr Vereadora sorrido, referiu o Sr. Presidente que a Sr Vereadora é muito

engraçada, de facto, pedindo-lhe para continuar. —

Respondeu a Sr? Vereadora Regina janeiro que não consegue perceber o estilo, é
sincera.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que tem que se habituar à Sr Vereadora.

Respondeu a Sr Vereadora que está bem, e o Sr. Presidente à própria, e já
disseram que vão construir uma relação.

Continuou o Sr. Presidente, dizendo que tem que se habituar à Sr Vereadora, e a
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Sr Vereadora ao próprio.

Respondeu a Sr Vereadora Regina janeiro que é claro.

Prosseguiu o Sr. Presidente, referindo que têm características diferentes, têm

maneiras de estar diferentes, mas têm que encarar isto também com alguma

leveza, com algum humor, pois o humor é uma coisa fundamental na vida. Pensa

que a Sr Vereadora é uma pessoa humorada, e não tem que levar isto assim, não

tem mais que isso, é uma questão de humor, não avalie de outra forma.

A Sr Vereadora interveio de novo, mencionando que, esta, pelas intervenções

feitas, pode ser daquelas divergências que efetivamente os membros da CDU

podem ter, e vai tentar explicar o seu raciocínio. —

Somou os 178 000,00€ aos 208 000,00€, o que lhe deu o valor de 387 000,00€, e

retirou o valor do IVA, sendo que, retirando o valor do IVA e dividindo por 12

meses, chega-se à conclusão que aquilo que se está a pagar, com este valor que

se está a pagar à empresa, são 298 funcionários.

Disse o Sr. Vereador António Félix que a Sr Vereadora não pode fazer contas

assim.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que os dois Srs. Vereadores, no final da

reunião, falarão.

A Sr Vereadora Regina janeiro interveio ainda, dizendo que pensa que a questão

política de fundo é outra, e questiona se a pode colocar.

Respondeu o Sr. Presidente que, em relação à questão da aritmética, os Srs.

Vereadores depois, no final, falarão.

Disse a Sr Vereadora: “exatamente, farão as contas os dois”.

Prosseguiu o Sr. Presidente, referindo, quanto à questão de caráter político, que a

Sr Vereadora faça o favor de intervir.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando que aquilo que está a dizer

é que, quando se contrata este tipo de serviços, o que se está a fazer é a pagar o

ordenado das pessoas que trabalham para estes serviços, e naturalmente a taxa

de lucro que o proprietário da empresa tem.

O Sr. Presidente, já nesta reunião, disse que é um defensor do serviço público,

também a própria é uma defensora do serviço público, e pensa que o que a câmara

municipal está a fazer é pagar os lucros de alguém quando se poderia fazer por
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administração direta.

Aqui, tal como em outras áreas, está muitas das vezes provado que o serviço

público consegue fazer melhor, pelo que, tendo em conta que está a errar nas

contas, será a própria que terá dificuldades em fazer contas, e já houve um

primeiro-ministro que também disse que “é só preciso fazer as contas”, pelo que

também se pode enganar nas contas, a questão central que coloca é, se o

executiva tem as contas feitas, que não se importe de as partilhar, para se

considerar que este é o melhor serviço prestada à população.

Não tem dúvidas sobre a especificidade de cada um dos equipamentos, e

claramente uma coisa são piscinas, outra são pavilhões e outra são edifícios

municipais, e o Sr. Vereador António Félix já disse que foi uma proposta dos

serviços, que terão certamente feito a seu raciocínio, tenda o Sr. Vereador, no

exercício pleno dos seus poderes, concordado com a proposta dos serviços, mas

também se sabe que nos cadernos de encargos, se se entender, podem-se ter

diferentes alíneas para cada uma das coisas. Não foi essa a opção, nem é essa já a

crítica que está a fazer, o que está a dizer é que defende o trabalho efetivo, é

contra o trabalho precário, e se as contas estão feitas, se é a própria que não as

sabe fazer, se o executivo não se importar que as partilhe com os membros da

CDU,queagradecem.Ésóisso.

Respondeu o Sr. Presidente que depois, no final, a Sr Vereadora e o Sr. Vereador

partilham um com o outra, pois agora há outras questões que a Sr Vereadora

referiu. Assim, e brevemente, responderá que se está a falar de questões de

excecionalidade, porque tem a dizer-lhe também que todas as forças políticas, de

vários quadrantes políticos, que dirigem várias municípios, por vezes, por exemplo,

na recolha, têm outras opções que em Vila Franca de Xira não se têm. Não vai

considerar quem é que está bem, se é Vila Franca de Xira ou se são eles, é uma

questão de opção, e certamente que não encontraram meios internos necessários

para prestar um serviço de melhor qualidade, assim como, neste contexto,

também o executivo municipal entende que, de acordo com aquilo que

tecnicamente foi avaliado, esta é a solução adequada.

Está-se a falar de excecianalidades, não se está a falar da regra, e aquilo que quer

dizer à Sr Vereadora é que ouviu com toda a atenção, e agora vai pôr o ponto à

12 piscinas
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consideração da câmara municipal.

Terminou, perguntando quem vota contra e quem se abstém, concluindo que o
ponto é aprovado por maioria, com a abstenção da Coligação Democrática Unitária.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com a abstenção dos membros da CDU, em
conformidade com a proposta do Sr. Vereador António Félix.

12 piscinas 7/7



FI. Livro

______________

Reuno de 2017/11/22

Municipio
1 Proc2

_____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n 675
Câmara Municipal

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

PRACETA ESTANISLAU RAIMUNDO NOGUEIRA, N 4, R/C ESQ (EX-BAIRRO DA

CHASA, LOTE 4.20), EM ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 357/17, de

13/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

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

Estanislau Raimundo Nogueira, n2 4, r/c esq2 (ex-bairro da Chasa, lote 4.20), em

Alverca do Ribatejo, pelo valor de 77 900,00€, solicitado por António José Arnauth

BarataFigueira.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 357/17, de 13/11, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nestapartedaata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

decâmaraparaaprovação.

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

Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus.

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

RUA FERNANDO PESSOA, LOTE 2, N2 36, R/C DT (EX-URBANIZAÇÃO DA CHASA,

LOTE 2), EM ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 365/17, de

15/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

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

Fernando Pessoa, lote 2, n2 36, r/c dt (ex-urbanização da Chasa, lote 2), em

Alverca do Ribatejo, pelo valor de 47 500,00€, solicitado por Ezequiel Alves

Domingos.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 365/17, de 15/11, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis: —

6. Propostas: O Sr. 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.

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

AVENIDA ANTERO DE QUENTAL, N 1, 12 A (EX-URBANIZAÇÃO DA CHEPSI, LOTE A-

1), NA PÓVOA DE SANTA IRIA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 358/17, de

13/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

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

Antero de Quental, n2 1, 1 A (ex-urbanização da Chepsi, lote A-1), na Póvoa de

Santa Iria, pelo valor de 111 000,00€, solicitado por Vera Mariza Rocha Azevedo.---

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 358/17, de 13/11, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

de câmara para aprovação.

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

Sr Vereadora Helena Pereira de jesus.

15 fração E
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1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “j”, SITA NA
AVENIDA ANTERO DE QUENTAL, N 2, 32 ESQ (EX-BAIRRO DA CHEPSI, LOTE 1), NA
PÕVOA DE SANTA IRIA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 360117, de
14/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito
de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “J”, sita na avenida
Antero de Quental, n2 2, 32 esq2 (ex-bairro da Chepsi, lote 1), na Pávoa de Santa
Iria, pelo valor de 75 000,00€, solicitado por Maria João Nabais Ribeiro Diogo.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 360/17, de 14/11, do
Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido
nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

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

Sr Vereadora Helena Pereira de Jesus.
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1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “F”, SITA NA

PRACETA DOS CARVALHAIS, N 14, 12 ESQ (EX-QUINTA DA CRUZ DE PAU, LOTE

44), EM SÃO JOÃO DOS MONTES

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 367/17, de

15/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “F”, sita na praceta dos

Carvalhais, n2 14, 1 esq2 (ex-Quinta da Cruz de Pau, lote 44), em São João dos

Montes, pelo valor de 70 000,00€, solicitado por Maria da Graça Mateus Morais.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 367/17, de 15/11, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. 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 fração F
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1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “1”, SITA NA

AVENIDA CARLOS ARROJADO, N 6, 1 DT (EX-QUINTA DA MARANHOTA, LOTE 34),

EMVIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 368/17, de

15/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

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

Carlos Arrojado, n2 6, 1 dt (ex-Quinta da Maranhota, lote 34), em Vialonga, pelo

valor de 102 500,00€, solicitado por José Miguel Noronha Rosado.--—

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 368/17, de 15/11, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.--—

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. 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.

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

RUA MIGUEL TORGA, N 3, 3 ESQ (EX-QUINTA DA MARANHOTA, LOTE 28), EM

VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 366/17, de

15/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

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

Torga, n2 3, 32 esq2 (ex-Quinta da Maranhota, lote 28), em Vialonga, pelo valor de

89 000,00€, solicitado por Filipe Alexandre Lima Costa.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n° 366/17, de 15/11, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nestapartedaata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. 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 fração O
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1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “T”, SITA NA

RUA MIGUEL TORGA, N 22, 32 C (EX-QUINTA DA MARANHOTA, LOTE 4), EM

VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 364/17, de

15/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

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

Torga, n2 22, 32 C (ex-Quinta da Maranhota, lote 4), em Vialonga, pelo valor de

55 000,00€, solicitado por Isabel da Conceição Bernardo Ribeiro.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 364/17, de 15/11, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. 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 fração T
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1. Assunto: EXERCíCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “M”, SITA NA

RUA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA, N2 22, 32 DT (Ex-QUINTA DA MARANHOTA, LOTE

36), EM VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 363/17, de

15/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

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

Capitão Salgueiro Maia, n2 22, 32 dt (ex-Quinta da Maranhota, lote 36), em

Vialonga, pelo valor de 80 000,00€, solicitado por João Paulo Ildefonso Pinto.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 363/17, de 15/11, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. 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 fração M
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1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE AS FRAÇÕES “A” E “B”,

SITAS NA ESTRADA DO BOGALHÃO, NS 10, lOA E 1OB (EX-URBANIZAÇÃO DO

MOSTEIRO, LOTE 13), COTOVIOS, EM SÃO JOÃO DOS MONTES

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna nQ 362/17, de

15/11, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre as frações “A” e “B”, sitas na

estrada do Bogalhão, n2s 10, lOA e 10B (ex-Urbanização do Mosteiro, lote 13),

Cotovios, em São João dos Montes, avaliadas em 28 060,00€ cada fração, solicitado

por Florentino Matos Luís, administrador de falência de Álvaro Ferreira.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n° 362/17, de 15/11, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. 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 frações A e B
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1. Assunto: INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÃO DE LICENÇAS DE

RUÍDO E DE LICENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DESPORTIVOS E DE

DIVERTIMENTOS PÚBLICOS NAS VIAS, JARDINS E DEMAIS LUGARES PÚBLICOS -

ATENEU ARTÍSTICO VILAFRANQUENSE

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 175/17, de

13/11, do GAMAE/AE, para aprovação da isenção do pagamento de taxas pela

emissão da licenças de ruído e da licença para a realização de espetáculos

desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos,

ao Ateneu Artístico Vilafranquense, para a realização de espetáculos de dança e

música, e concerto musical, nos dias 18 e 25 de novembro e 2 de dezembro,

respetivamente, e para a realização do desfile da sua banda de música por

alguma ruas da freguesia, no dia 1 de dezembro.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 175/17, de 13/11, do

GAMAE/AE, 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.

23 ateneu
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A. Livro

______________

71

___________

Município V Proc2 -____________

Vila Franca de Xira Deliberaçao no_____________

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 n2 25/17, de

13/11, do DGUPRU/SAPRE, para conhecimento dos atos praticados pelo Sr. Vice-

Presidente, no período compreendido entre 2017/10/30 e 2017/11/12, no âmbito

do licenciamento de obras particulares previstas no Regime jurídico de

Urbanização e Edificação.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 25/17, de 13/11, do

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

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

24 DGUPRU
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FLAta 098
Reunião de 2017/11/22

Município Proc2 60/17 CERTAUGI
Vila Franca de Xira Deliberação n 686
Câmara Municipal

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

LOTE 67, DO LOTEAMENTO DA QUINTA DA PONTE - SÃO JOÃO DOS MONTES

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 355/17, de 09/11, do

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

do município sobre o lote 67 do loteamento da Quinta da Ponte, em São João dos

Montes, no valor de 2 203,83€, registada na P Conservatória do Registo Predial de

Vila Franca de Xira aquando do registo do alvará de Ioteamento n2 2/2015-AUGI, de

25/03, solicitado por Victor Manuel Gomes Bento.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 355/17, de 09/11, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta

partedaata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Vice-Presidente.

25 ponte 67
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Reunião de 2017/11/22

Município Proc2 FUC/80-007 LOTE
Vila Francea de Xira Deliberação n2 687
Câmara Municipal

1. Assunto: ADENDA AO REGULAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO ESTUDO DE

LOTEAMENTO DA QUINTA DA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SÃO JOÃO DOS

MONTES

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 345/17, de 27/10, do

DGUPRU/DPRU/SRRU, para aprovação da adenda ao regulamento de construção do

estudo de loteamento da Quinta da Nossa Senhora de Fátima, titulado pelo alvará

de loteamento n2 2/2006-AUGI, de 24/02, para possibilitar a utilização da cave para

uso diferenciado de estacionamento.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 345/17, de 27/10, 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.

26 qta fatima



_____

19. Livro —

RAta
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Reunião de 2017/11/22
Municipio til Proc° 138/17 DOVSM-EMP

Vila Frar de xira IV Deliberação n2 688
Câmara Municipal

1. Assunto: REPARAÇÃO DO ABRIGO DE TÁXIS NO TERMINAL RODOFERROVIÁRIO DE

VILA FRANCA DE XIRA - ACIDENTE OCORRIDO A 15 DE SETEMBRO DE 2017 -

REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA ABERTURA DO PROCEDIMENTO E

AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1505/17, de

09/11, 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 11 750,00€ acrescido do IVA, e prazo de execução de 60 dias, referente à

empreitada de reparação do abrigo de táxis no terminal rodoferroviário de Vila

Franca de Xira, acidente ocorrido a 15 de setembro de 2017, nos termos do

disposto no n2 1, em conjugação com o n2 6, do artigo 22, do Decreto-Lei

n2 197/99, de 8 de junho, bem como do compromisso plurianual, com vista à

realização da despesa do contrato, que decorrerá no ano económico de 2018.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 1505/17, de 09/11, do

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

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis: —

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

aprovação. —

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, mencionando que a sua intervenção é

muito curta, os membros da CDU estão de acordo, é só porque, como o Sr.

Presidente sabe, fizeram todo o seu compromisso eleitoral na rua, com as

entidades e com as populações, e veio-lhes, mais do que uma vez, uma referência

à falta de umas instalações sanitárias na Póvoa de Santa Iria.

Este caso em concreto nem sequer é em Vila Franca de Xira, e pensa que está

mais do que explícito, sendo que o Sr. Vereador António Oliveira, tendo em conta

27 abrigo 1/2



Vila Franca de Xira

Câmara Municipal

Fl.Uvro_— -.

RAta - 101
Reunião de 2017/11/22

Proc2 138/17 DOVSM-EMP
Deliberação n2____________

as suas origens, de certeza que Já ouviu falar.

Respondeu o Sr. Presidente que sim, num primeiro contexto era a falta de abrigo, e

resolveu-se o problema, agora ir-se-á resolver esse, e agradece a chamada de

atenção, para não esquecer.

Assim sendo, terminou, considerando que o ponto é aprovado por unanimidade.—

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

Vice-Presidente.

27 abrigo 212
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Município T4 ftf Proc2 136/17 DOVSMEMP
de Ai! p0

Vila Franca de Xira / V Deliberação nr o b

Câmara Municipal

1. Assunto: REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS BOXES DO CANIL MUNICIPAL -

REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA ABERTURA DO PROCEDIMENTO E

AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 1500/17, de

09/11, 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 50 000,00€, acrescido do IVA, e prazo de execução de 105 dias, referente à

empreitada de remodelação e ampliação das boxes do canil municipal, nos termos

do disposto no n2 1, em conjugação com o n2 6, do artigo 22v, do Decreto-Lei n2

197/99, de 8 de junho, bem como do compromisso plurianual, com vista à

realização da despesa do contrato, que decorrerá no ano económico de 2018.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1500/17, de 09/11, 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.

28 canil
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Reunião de 2017/11/22

Município Proc2 137/17 DOVSM-EMP
de

Vila Franca de Xira Deliberação n2______________

Câmara Municipal

1. Assunto: REPARAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS NO PAVILHÃO DESPORTIVO DA

CASTANHEIRA DO RIBATEJO - REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA ABERTURA

DO PROCEDIMENTO E AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1502/17, de

09/11, 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 139 500,00€, acrescido do IVA, e prazo de execução de 120 dias, referente à

empreitada de reparação de deficiências no pavilhão desportivo da Castanheira do

Ribatejo, nos termos do disposto no n2 1, em conjugação com o n2 6, do artigo 22,

do Decreto-Lei n2 197/99, de 8 de Junho, bem como do compromisso plurianual,

com vista à realização da despesa do contrato, que decorrerá no ano económico de

2018.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n 1502/17, de 09/11, do

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

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam. —

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio o Sr. Presidente, dando a palavra ao Bloco de Esquerda.

O Sr. Vereador Rui Perdigão interveio, mencionando que já não pretende intervir

sobre este ponto, pois já não há necessidade.

Interveio o Sr. Presidente, colocando então o ponto à votação, perguntando quem

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

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

Vice-Presidente.

29 pav castanheira
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Reuno de 2617/11/22

Município ( 4\ Proc2 40/17 DOVSM-EMP

Vila Franca de Xira Deliberação n2 o 1
Câmara Municipal

1. Assunto: RECARGAS DE PAVIMENTOS 2017 NO CONCELHO — 1 FASE - AUTO DE

VISTORIA E RECEÇÃO PROVISÓRIA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna nQ 324/17, de

09/11, do DOVI/DOVI/SOG, para aprovação do auto de vistoria para receção

provisória, datado de 2017/11/07, referente à empreitada de recargas de

pavimentos 2017 — Concelho de Vila Franca de Xira — P fase, adjudicada à TOPBET

—Trabalhos de Obras Públicas e Pavimentos Betuminosos, SA.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 324/17, de 09/11, do

DOVI/DOVI/SOG, 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.

30 recargas 2017
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Fl. Livro

____________

Reunode 2017/11/22
Município

Proc2

_____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação _____________

Câmara Municipal

1. Assunto: REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÂO DE 2016/03/09 - VENDA DA FRAÇÃO SITA

NA RUA BERNARDO SANTARENO, N 2 _32 ESQ, EM VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1605/17, de

07/11, do DASDEDS/DDS, para aprovação da revogação da deliberação tomada

pela câmara municipal em 2016/03/09, referente à venda da fração municipal,

denominada pela letra “G”, sita na rua Bernardo Santareno, n2 2, 32 esq9, em

Vialonga, descrita na 2 Conservatória do Registo Predial de Vila Franca de Xira sob

o n2 454 da freguesia de Vialonga e inscrita na matriz predial da referida freguesia

sob o artigo 2688, a Ernestina Mendes Tavares, por desistência do processo de

compra evenda.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1605/17, de 07/11, do

DASDEDS/DDS, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. 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.

31 revogação
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_______________

Município jv1 Proc° --

de 7V Ofln
Vila Franca de Xira 1 Deliberaçao n2 ti 1

Câmara Municipal

1. Assunto: EXPOSIÇÃO “MIÚDOS: A VIDA ÀS MÃOS CHEIAS. A INFÂNCIA DO NEO-

REALISMO PORTUGUÊS” - PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DO CATÁLOGO

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

27/10, do DEC/DCTPM/MNR, para aprovação do preço de venda ao público do

catálogo da exposição “Miúdos: a vida às mãos cheias. A infância do neo-realismo

português”, pelo valor unitário de 15,00€.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 117/17, de 27/10, do

DEC/DCTPM/MNR, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte

da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sr Vereadora Manuela Ralha submete o assunto à reunião de câmara

para aprovação.

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

Sr Vereadora Manuela Ralha.

32 exposição
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Reunião de 2017/11/22

Município Ç Proc2 1/16 RU-DIV

Vila Frar de Xira N
VI

Deliberação n2 693
Câmara Municipal

1. Assunto: COMPROMISSOS PLURIANUAIS EM CONTRATOS DE EMPREITADAS, AO

ABRIGO DA LEI N 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO - REMESSA À ASSEMBLEIA

MUNICIPAL PARA AUTORIZAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 535/17, de

10/11, da EMRU, para aprovação da remessa à assembleia municipal, para

autorização da assunção de diversos compromissos plurianuais, ao abrigo das

disposições conjugadas da alínea ccc), do ri9 1, do artigo 339, do anexo 1 da Lei

n2 75/2013, de 12 de setembro, e da alínea c), do n9 1, do artigo 6, da Lei

n9 8/2012, de 21 de fevereiro, atinentes a 4 empreitadas.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 535/17, de 10/11, 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. Vice-Presidente submete o assunto à reunião da câmara para

aprovação e remessa à assembleia municipal visando assunção de compromissos

plurianuais.

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

Vice-Presidente.

33 compr emru
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r Reurão de 20*17/11/22

Município 1 ÂU
V

Proc2 3/13 GENERI/CM

Vila Franca de Xira Deliberação n2 694
Câmara Municipal

1. Assunto: EXECUÇÃO DE 3 CAIS DE PESCA PARA OS AVIEIROS DA PÓVOA DE SANTA

IRIA - AUTO DE VISTORIA E LIBERAÇÃO PARCIAL DA CAUÇÃO, AO ABRIGO DO

DECRETO-LEI N2 190/2012, DE 22 DE AGOSTO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 532/17, de

11/08, da EMRU, para aprovação do auto de vistoria, datado de 2017/07/20, bem

como da liberação parcial da caução total da obra de execução de 3 cais de pesca

para os avieiros da Póvoa de Santa Iria, no valor de 7 296,42€, acrescido de IVA

prestada pelo empreiteiro Cordivias - Engenharia, Lda., correspondente ao 32 e 42

anos completos decorridos desde a data da receção provisória da obra, atendendo

à inexistência de defeitos da obra da responsabilidade do empreiteiro.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 532/17, de 11/08, da

EMRU, e respetivo auto de vistoria, 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 da câmara para

aprovação.

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

Vice-Presidente.

34 cais
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M RAta 109
f Reunião de 2017/11/22

Município Proc2 12/17 RUzEMPde
Vila Franca de Xira Deliberação 695
Câmara Municipal

1. Assunto: PARQUE RIBEIRINHO MOINHOS DA PÕVOA E CICLOVIA DO TEJO -
ORÇAMENTO DE TRABALHOS A MENOS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 533/17, de
09/11, da EMRU, para aprovação da listagem de trabalhos a menos e respetivo
orçamento, no valor de (-) io 381,43€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
bem como da dedução deste valor ao preço contratual, referente à empreitada do
parque ribeirinho Moinhos da Póvoa e ciclovia do Tejo, adjudicada à Luís Frazão,
Construção Civil e Obras Públicas, SA, não assistindo ao empreiteiro o direito de
indemnização previsto no n2 1, do artigo 381, do Código dos Contratos Públicos,

uma vez que, da ordem de supressão dos trabalhos discriminados na listagem,
resulta que os trabalhos executados pelo empreiteiro não têm um valor inferior em
mais de 20% do preço contratual.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 533/17, de 09/11, 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. Vice-Presidente submete o assunto à reunião de câmara para
aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo que os membros da CDU estão de

acordo com esta obra, já se manifestaram no tempo devido, da sua importância, e

da qualidade do processo de revitalização e requalificação urbana e ambiental

deste troço da zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria.

Contudo, para ficarem um pouco mais tranquilos, porque essa informação não

consta na informação disponibilizada aos vereadores, não perceberam o porquê da

redução e a natureza dos trabalhos, no âmbito de trabalhos a menos, no valor de
109000,00€.

Tendo-lhe sido dito que está lá escrito, continuou, mencionando que, se está

35 ciclovia 1/3
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Reunião de 2017/11/22
Município Proc2 12/17 RU-EMPde (Vila Franca de Xira Deliberação n2____________

Câmara Municipal

escrito, não entenderam a justificação, e pede que lhes perdoem a forma como vão

colocar a questão.

Assim, trata-se de uma questão, sem pôr em causa a qualidade da obra ou a

ambição do projeto, de reduzir alguns dos seus elementos, designadamente no

centro náutico e infraestruturas, cumprindo à mesma a função a que ele se

destina, ou está-se a falar de mapas de quantidades. São questões de natureza

mais técnica ou de pormenor, para as quais, em todo o caso, para ficarem

tranquilos sobre esta matéria, solicitavam o devido esclarecimento.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que a resposta à questão que o Sr.

Vereador colocou está no ponto 1.4 da informação, mas pode dizer mais qualquer

coisa.

Existia, na antiga fábrica dos Moinhos da Póvoa, um edifício que estava

extremamente degradado, por vários fatores, e estava em risco de ruir. Portanto,

conforme os Srs. Vereadores se lembram, aprovou-se um protocolo com o fundo

imobiliário, para que, por um lado, disponibilizasse o espaço para o

estacionamento provisório e, por outro lado, para que demolisse a fachada da

antiga fábrica, a fachada do antigo quartel dos bombeiros e um dos armazéns que

estava acoplado à fábrica, que também, da análise que foi feita tecnicamente, não

tinha condições estruturais para se manter. Assim, na obra de demolição tudo isso

foi demolido, ficando o armazém que se considerou que é possível vir a recuperar

mais tarde, para o museu industrial, para o património industrial.

Desta forma, como inicialmente esse armazém estava previsto poder ser

aproveitado no âmbito desta obra, e foi demolido, logicamente que esse valor foi

retirado, esse item, tal como está referido no ponto 1.4. É só isso, e mais tarde ter-

se-á de encontrar uma outra solução.

Interveio novamente o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo que os membros da

CDU leram isso, e a redação é clara, mas a pergunta então tem que ser feita de

outra maneira: O processo, o projeto em si, dispensa a existência do centro

náutico?

Respondeu o Sr. Presidente que não, o centro náutico e a questão da marina, etc.,

tudo isso é feito, de qualquer modo já passará a palavra ao urbanista, que é quem

tem seguido tecnicamente este processo.

35 cicIova 2/3
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Município Proc2 12/17 RU-EMPde /
Vila Franca de Xira Deliberaçáo ri2____________

Câmara Municipal

O que se está a falar é de encontrar um espaço onde, efetivamente, haja um
espaço-sede, de área social, onde as pessoas se possam encontrar, e também de
arrecadação de algum equipamento, no desenvolvimento das atividades náuticas
que ali se vão desenvolver

Tomou a palavra o Urb Luís Matas de Sousa, cumprimentando todos os presentes,

referindo que o projeto em nada foi alterado, porque se promoveu a demolição, tal

como o Sr. Presidente já mencionou, pelas questões que acabou por referir, e
entretanto já estão a ser construídas as novas instalações, que vão ficar até
concluídas antes das obras do parque urbano, porque o procedimento específico

para o centro náutico foi lançado previamente à empreitada do parque urbano.

Portanto, em termos concetuais não há nenhuma mudança, em vez de se reabilitar

o edifício construiu-se um novo, é só isso.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que, assim sendo, vai pôr à consideração o

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

aprovado por unanimidade.

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

Presente para aprovação a proposta, do membro do Bloco de Esquerda, datada de
2017/11/08, referente à Legionella, documento que se anexa e dá por inteiramente
reproduzido nesta parte da ata.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, dando a palavra ao requerente, ao Sr. Vereador
Rui Perdigão, para se pronunciar sobre a proposta. —

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, perguntando se é para se pronunciar ou para
ler, para ser discutida.

Respondeu o Sr. Presidente que se o Sr. Vereador dispensar a leitura, todos
agradecem.

—

Disse o Sr. Vereador Rui Perdigão que a fundamentação não, mas pelo menos a
proposta.

O Sr. Presidente interveio de novo, mencionando que já leram todos com toda a
atenção.

Disse então o Sr. Vereador Rui Perdigão que se alguém tiver alguma questão a
colocar, não tem nada a acrescentar em relação ao que está proposto.
Tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Calado, dizendo que este documento que o
Bloco de Esquerda propõe, infelizmente para todos, está claramente ultrapassado
em termos numéricos, naquilo que diz respeito às pessoas que foram infetadas,
que nesta altura, e até este momento, foram 54, com registos até dia 21, de que
resultaram, não as 2 vítimas mortais referidas no documento, mas 5 vítimas
mortais. Como aliás o Sr. Ministro ontem bem disse, e o próprio ouviu, prevê-se
que até ao dia de hoje não ocorra o aparecimento de mais infetados.

Contudo, este problema não obsta a que os membros da CDU registem a falta clara
de investimento que houve nesta área fundamental para a saúde pública dos
portugueses, que tem a ver com o controlo desta doença.

Esta situação até assumiu uma particular gravidade, pelo facto de ter existido
numa unidade hospitalar, e também pôs a nu um conjunto de insuficiências,
designadamente ao nível da prevenção e monitorização, verificadas no âmbito da

intervenção do Ministério da Saúde, particularmente da Direção-Geral de Saúde.

Sabem que estas insuficiências também têm a ver com a redução drástica no
investimento nesta área, e também se limita claramente a intervenção e
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investimento em meios humanos e técnicos, que obstem a que estas situações se
repitam.

Relativamente ao surto de Legionella que se registou no concelho, infelizmente,
em 2014, o PCP e a CDU já tinham entretanto chamado à atenção para o facto das
estruturas da Direção-Geral de Saúde pública serem claramente insuficientes para
responder a situações como aquela que se viveu no concelho. Pelos vistos, e
infelizmente, parece que não se aprendeu a lição, e apetece perguntar até o que
foifeito.

Os portugueses, de uma forma particular, e também os habitantes do concelho,
gostariam de conhecer como está a funcionar o programa de vigilância
epidemiológica integrada da doença dos legionários, e, estando a funcionar,
também era bom saber quem é o responsável deste programa na Direção-Geral de
Saúde, e se existem e quem são os responsáveis regionais. Por último, também,
mais uma vez, seria interessante saber que investimentos foram realizados nesta
área apósosurtode 2014.

Estas são questões para refletir nesta câmara municipal, no entanto, os vereadores
eleitos da COU vão claramente votar favoravelmente o proposto neste ponto.
Interveio o Sr. Presidente, mencionando que também começa por dizer que os
membros do Partido Socialista vão votar a favor, não têm nenhuma proposta a
colocar, pensam que está adequada àquilo que são as necessidades, e, no fundo, é
também uma opinião daquilo que têm vindo a falar ao longo do tempo, daquilo que
aconteceu em Vila Franca de Xira em 2014. — —

Sempre disseram, desde o início, que a regulamentação sobre estas questões de
sistemas de climatização, o decreto-lei, deveria ser alterado, e devia ter sido
alterado logo, porque quando se aligeiram as questões de exigência de
manutenção às empresas, logicamente que às vezes estas questões podem
acontecer

—

Por isso, esta é mais uma achega daquelas muitas que já todos fizeram no sentido
de incentivar o Governo, em primeira linha, e a Assembleia da República, para que
esta legislação seja alterada. Não são inimigos das empresas, elas são
absolutamente essenciais para o desenvolvimento económico e social de qualquer
território, de qualquer concelho, pelo que não se trata de estar contra as
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empresas, estão sim contra as que efetivamente não cumprem, de acordo com a

legislação que existe, essa mesma legislação. É verdade que algumas dizem que

cumprem escrupulosamente a legislação, só que essa legislação é insuficiente,

pelo que, aquilo que há necessidade, é que esta matéria seja alterada.

Depois, há outras questões de caráter social, que é a preocupação que se tem de

ter com as pessoas que ficarem com patologias provavelmente para o resto da

vida. Não vale a pena dizer que a averiguação que foi feita não conseguiu apurar

na plenitude o que é que aconteceu às mais de 400 pessoas que foram afetadas, e

só relativamente a 73 é que foi estabelecida uma relação causa e efeito entre as

estirpes que foram verificadas nas torres de arrefecimento e aquelas que afetaram

as pessoas, de maneira que ficaram muitas de fora, que precisam de medicação

específica, e de tratamentos específicos.

Na sua opinião não nos devemos refugiar na finalização da averiguação que está a

ser feita na justiça, mas sim, efetivamente, ajudar as pessoas. Aqui há uma

proposta um pouco nesse sentido, que os membros do Partido Socialista acolhem e

aprovam, e espera sinceramente que estes episódios tenham menos acuidade do

que têm tido nos últimos tempos, porque problemas de Legionella há sempre,

todos os anos há cerca de 150 situações, não têm é a dimensão que teve esta e

que teve a de Vila Franca de Xira, infelizmente.

Problemas de Legionella existem em todo o mundo, até em países muito mais

desenvolvidos do que Portugal, de qualquer modo, pensa que efetivamente há aqui

uma lacuna grave quando se aligeiraram as questões da regulamentação da

manutenção destas empresas. É isso que considera que é fundamental que

aconteça.

Interveio o Sr. Vereador Rui Perdigão, só para dizer que a proposta em si não está

obsoleta ou ultrapassada, a fundamentação sim, porque, à data em que foi

apresentada eram 35 as pessoas que tinham sido contaminadas, agora o número

já foi superado. Em tudo o mais a proposta em si é válida.

Depois, acrescenta que, pessoalmente, considera indecente que às vítimas, as

pessoas que foram infetadas pela Legionella, não se lhes possa fazer justiça

porque não foi identificada a estripe. Não foi identificada a estirpe e então não se

pode associar a estirpe de Legionella que as pessoas tinham àquela que foi
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identificada na fábrica, mas o que é um facto é que as pessoas morreram de

Legionella, e a Legionella foi detetada nalguns lugares, designadamente na ADP,

em que até nos casos em que foi possível estabelecer a relação de causa e efeito,

a proveniência foi da ADP.

Se se está a discutir a linhagem da estirpe, ou se esta Legionella é do Benfica, a

outra é do Sporting, e então não se pode associar, é irrelevante, o que acontece é

que as pessoas morreram duma infeção que é a Legionella, e têm todo o direito a

recorrerem à justiça, e que não seja por falta de recursos financeiros, pois muitas

ficaram impossibilitadas de trabalhar e de os ter, que deixem de ter o acesso à

justiça, e é apenas isso.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, passando à votação do ponto, perguntando

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do membro do Bloco de

Esquerda.
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Pelas 12h15, após a discussão e votação do ponto 12 da ordem do dia, informou o

Sr. Presidente que a reunião de câmara está a ser gravada. Ainda se está numa

fase de teste, não está a ser vista pelo público, mas está-se a testar, pois vão ser

feitas emissões on-line. Assim, o público, quando está numa reunião de câmara, e

quer intervir, tem que preencher uma declaração em como autoriza que seja

possível visionar a sua imagem pela lnternet.

Desta forma, agradece que efetivamente o público o possa fazer. Por um lado, tem

que se inscrever, e por outro lado, há uma declaração, que é relativamente simples

de preencher, ao fim e ao cabo é praticamente pôr o nome e depois assinar.

Assim sendo, distribuir-se-ão de seguida essas declarações a quem indicar que

pretende intervir, e à hora do público dará a palavra a quem se inscrever,

naturalmente.

Pelas 12h35, após a discussão e votação do ponto 36, o Sr. Presidente deu a

palavra ao público presente, prosseguindo posteriormente com a análise e

discussão do ponto 37 da ordem do dia, e com as segundas intervenções relativas

ao período antes da ordem do dia.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

MORTE DE POMBOS - RUA ALMIRANTE CÂNDIDO DOS REIS - VILÃ FRANCA DE XIRA

Interveio a munícipe, Sr Maria Manuela Manquinho, dando os bons dias a todos,

referindo que tem algumas questões a colocar relacionadas com problemas de

higiene pública e segurança, nomeadamente na cidade de Vila Franca de Xira,

uma delas, e a primeira, tem a ver com a morte de pombos por trigo roxo na

cidade.

Verificou que durante este verão morriam, e era arrepiante ver os animais a

morrer na via pública, a cambalear, a ficarem debaixo dos carros, a não fugirem, e

questionava-se porquê, até que há um dia em que encontra na via pública, na rua

Almirante Cândido dos Reis, trigo roxo. Já tinha ouvido referências de que

andavam a matar os pombos, não tinha visto, naquele dia viu, e contactou os

serviços veterinários da câmara municipal. Não sabe com quem falou, porque as

várias vezes que pediu para que a senhora se identificasse ela disse-lhe “fala dos

serviços veterinários”, pelo que não sabe quem era.

A senhora mandou-lhe reclamar na Loja do Cidadão, e não teve disponibilidade

para lá ir, fez participação na GNR, as coisas ficaram assim, e segundo os serviços

veterinários não é problemática a quantidade de trigo roxo que é posto, nem isso

afetaria a saúde pública. Recolheu naquela rua cerca de 200 gramas de trigo roxo,

que apresentou à polícia, e queria saber o que é que a câmara municipal pode

fazer em relação a isso.

Tomou a palavra a Sr Joana Pereira Rocha, dando os bons dias a todos e

mencionando que esteve presente na última reunião de câmara, de 30 de agosto,

onde reportou uma situação que está em ata, pelo que pensa não haver

necessidade de voltar a explicar, e está hoje presente porque tentou saber como é

que estava a situação, marcou uma reunião com quem ficou responsável por

tratar da mesma, foi à Loja do Munícipe, em 26 de outubro, até hoje nem se

agendou reunião, e quer perceber em que ponto é que se está.

Reportando-se ao que apresentou no dia 30, mora na rua Almirante Cândido dos

Reis, bem próximo do local onde hoje todos se encontram, e junto à sua casa, ao

lado, há um prédio desabitado, que tem no topo do edifício um pombal desativado,

onde existem as condições necessárias à espécie de pombo. Está a falar de uma

publico 1 1/5



_____

FI. Livro -

ah
RAta 118

À Ifl\k Reunião de 2017/11/22
Município /cL JU Proc2

____________________

de b) /
Vila Franca de Xira ( Deliberação n9

Câmara Municipal

situação que já reportou há 2 anos, pelas vias que lhe são possíveis. Pelo Portal da

Minha Rua recebeu uma resposta standard da junta de freguesia, que lhe explicou

que reportou para a câmara municipal, visto que é uma responsabilidade da

câmara municipal.

Recebeu, na altura, um telefonema de uma forma informal, de alguém da câmara

municipal, a perguntar se a situação continuava, disse que sim, que continuava,

estava cada vez mais grave. Dois anos depois nada aconteceu, pelo que decidiu

vir ao sítio onde, enquanto cidadã, pode falar.

Veio no dia 30, reportou a situação, leu a ata dessa mesma reunião, onde o Sr.

Presidente delegou aos técnicos o que fazer, e está tudo bem, porque também

relatou que falou telefonicamente com a dona do prédio, que é uma pessoa

superagradável na fala, compreende muito a sua situação, mas nada faz. Portanto,

como não pode invadir propriedade alheia, terá que dirigir-se a quem manda mais

e tem poder para resolver. A situação foi relatada no dia 30, compreende que as

coisas demorem o seu tempo, mas também queria perceber em que ponto se

está, pois recebeu um telefonema da câmara municipal, de um fiscal, muito

simpático, a questioná-la se aquilo que tinha dito sempre era verdade, se

aconteceu, dizendo-lhe que tivesse calma, só que não precisa de calma, precisa é

do assunto resolvido.

Estará sempre presente na reunião de câmara, pois tem 2 filhos, toda a gente

sabe os problemas que trazem os dejetos dos pombos, aquele sftio está cheio

deles, secos, as poeiras existem, e questiona em que ponto é que está a situação,

porque, lá está, marcou reunião e nada, ainda não recebeu feedback. Por isso está

presente hoje.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, começando por responder à Sr Maria Manuela

Manquinho, que reportou uma série de questões, sendo que, como a mesma vê,

sobre esta questão dos pombos há diversas interpretações, cada uma respeitosa,

e aquilo que compete fazer à câmara municipal é tentar minimizar o problema.

A munícipe colocou uma questão, de alguém que anda a “alimentar” os pombos

com trigo roxo, e sobre essa matéria não faz comentários, na medida em que esta

é uma análise da própria PSP. Pensa que a munícipe foi com certeza à PSP, ouviu

dizer GNR, mas era PSP, e não interessa, são forças de segurança, que têm de
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avaliar. Contudo, está-se perante uma situação complicada, que é encontrar o
equilíbrio entre o bem-estar da população e o amor aos animais, do qual comunga.
Encontrar o equilíbrio nisto tudo não é simples, e com esta evolução da sociedade,
ou não, deixou-se que os pombos selvagens viessem para a zona, urbana.
Os pombos, que tinham que fazer pela vida na Lezíria e noutros locais, à procura
de alimento, vêm para o alimento fácil que é dado por algumas pessoas,
principalmente em Vila Franca de Xira, em Alverca e Castanheira, que é onde há
mais incidência. Tentar explicar às pessoas que efetivamente não o devem fazer,
não é fácil, e depois há as questôes que foram colocadas pela Sr Joana Rocha, e
efetivamente têm que se tentar encontrar soluções, porque não vale a pena
também estar com ilusões, que há soluções.

Encontrou-se uma solução, de capturar os pombos e depois reenviá-los para o seu

habitat natural, mas não resultou, por dois motivos: Em primeiro lugar,

tecnicamente era complicado; em segundo lugar, os pombos, assim que

chegavam à Lezíria vinham para a zona urbana outra vez; em terceiro lugar, a

câmara municipal foi quase cruxificada e chamaram-lhe de todos os nomes e mais
alguns, de estar a capturar os pombos. Esta é pois uma situação que não é fácil de
gerir, mas ver-se-á.

De qualquer modo, o Sr. Vice-Presidente, sobre a questão da Sr Joana Rocha, irá

falar sobre o ponto de situação do processo. Relativamente às duas questões, a
Sr Vereadora Fátima Antunes também falará.

Interveio a Sr Vereadora Fátima Antunes, cumprimentando, na pessoa do Sr.
Presidente, todos os presentes, dizendo, quanto à questão colocada pela Sr

Manuela, que se refere à colocação de trigo roxo aos pombos, que a câmara

municipal é alheia completamente à questão, e a mesma deverá ser reportada às
autoridades, à Polícia de Segurança Pública. Eventualmente, aquilo que os

serviços médico-veterinários sugeriram, quando a munícipe os contactou, foi que

fizesse chegar formalmente a queixa para se poder redirecionar, ou para a DGAV —

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, ou, eventualmente, para o SEPNA -

Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, ou a PSP.

Quanto à Sr Joana Rocha, na sequência até da reunião de câmara em que esteve,

esta questão de que fala é um processo que já tem um seguimento grande por
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parte dos serviços, e o proprietário desta habitação devoluta foi notificado já por
várias vezes para fazer a limpeza dos dejetos existentes e para proceder ao fecho,

quer das janelas ou portas que eventualmente estejam abertas. Isso acontecendo,

as habitações devolutas rapidamente se enchem dos pombos, que vão

obviamente procurar abrigo e fazerem os ninhos, o que aumenta este problema de

haver mais pombos na zona.

Além disso, o que se tem feito, em termos do serviço médico-veterinário, é
também, como o Sr. Presidente disse, uma questão essencial, que é sensibilizar as
pessoas para que não coloquem alimentação a estes animais, nomeadamente

nesta rua de que se está a falar, e muitas vezes, além de trigo roxo, a própria já
tem passado na rua, no final do dia, e há montinhos de milho por ali. Outro local é
o Largo da Estação, em que há pessoas que dão alimentação a determinada altura

do dia, e os pombos até já têm isso quase gravado no seu horário biológico, e
àquela hora estão lá para comerem o alimento que lhes é fornecido.

Obviamente que, tendo alimentação fácil e tendo uma série de edifícios devolutos,

têm as condições ideais para nidificarem e proliferarem, e cada vez haver mais.
São questões que não são fáceis de resolver, como o Sr. Presidente já falou, mas
que se têm estado a acompanhar naquilo que são as boas práticas, quer no país,

quer até noutros sítios, noutros países, para ver se há alguma medida que seja
efetiva e faça esta redução da população.

Como disse, é fundamental que as pessoas não coloquem alimentos, e que os
proprietários dos edifícios também coloquem dispositivos que os afugentem,
nomeadamente alguns picos que possam ser colocados e que evitem o poiso, bem

como uma limpeza frequente dos algerozes, tomando uma série de medidas que

evitem a sua nidificação, como desfazer os ninhos, etc.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionando, em relação à questão que a Sr

Joana Rocha colocou, que a informação que tem dos serviços, que acabou de

chegar, pois as tecnologias têm destas coisas, diz que, após a intervenção,

efetivamente houve o contacto com a senhora, a fiscalização esteve no local e já
identificou oficialmente a proprietária, que foi notificada para fazer as

intervenções que a fiscalização determinou, e foi dado um prazo, que terminou na

passada sexta-feira. A fiscalização irá lá para a semana verificar o que é que foi
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feito.

Não se está agora aqui a analisar o que é que foi feito ou o que é que não foi feito,

a fiscalização irá lá, depois irá ser levantado um auto coercivo para seguir a

tramitaçâo legal, e é o que pode informar neste momento.

Disse o Sr. Presidente que estas foram as respostas possíveis, há matérias que se

vão desenvolver, para ver se algumas destas questões, ou se minimizem, ou se

resolvam.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

ILHA ECOLÕGICA JUNTO À BIBLIOTECA - VILA FRANCA DE XIRA

Interveio a munícipe, Sr Maria Manuela Manquinho, referindo-se à falta de higiene
da ilha ecológica posicionada junto à biblioteca, em Vila Franca de Xira.

Estes 2 últimos meses não passou lá, mas durante todo o ano passa lá e o cheiro
às 6h00 da manhã é nauseabundo. Portanto, todo o verão era insuportável aquele
cheiro, e é de lamentar que uma ilha, em qualquer parte da cidade, tenha aquele
cheiro, principalmente no acesso à biblioteca, com aquela mancha de sujidade,
sendo que aquilo, durante todo o ano, pelo menos até setembro, nunca foi lavado.
Tomou a palavra o Sr. Presidente, dizendo que se a ilha ecológica não está limpa,
devia estar, e neste sentido solicita ao Sr. Jorge Zacarias que veja se esta semana
os serviços fazem aquilo que têm que fazer, que é ir limpar a ilha ecológica.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

LIMPEZA DE SARJETAS — RUA SERPA PINTO - VILA FRANCA DE XIRA
Interveio a munícipe, Sr Maria Manuela Manquinho, referindo-se a Vila Franca de
Xira, à rua Serpa Pinto, e à limpeza das sarjetas, dizendo que a câmara municipal,
por duas alturas do ano, manda colocar naquela rua areia para a passagem dos
touros, lava as ruas quando é retirada a areia, mas esquece-se que as sarjetas
fazem parte da rua, e não são limpas.

Portanto, não só a sarjeta junto ao longo da via, como as dos passeios, todas estão
entupidas, e quando há chuva calçam-se galochas para andar ali. A junta de
freguesia não limpa, não deve ser da junta, e há dias questionou um funcionário
da câmara municipal que andava muito preocupado a colocar as grelhas para que
não fossem roubadas, mas também diz que não limpa, pois aquilo não é da
câmara municipal.

Assim, alguém coloca lá a areia e esquece-se de a tirar.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, solicitando ao Sr. Vice-Presidente para, no
âmbito dos SMAS e com a junta de freguesia, pois também é uma competência da
junta de freguesia, se se puder ajudar, verificar se há condições ou pelo menos ir à
rua Serpa Pinto e ver o que é que se lá passa. Se efetivamente as sarjetas estão
entupidas, como a Sr Maria Manuela Manquinho refere, e acredita que assim seja,
é bom que antes das chuvas chegarem esteja resolvido, senão é problemático.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

ACESSO À RUA DA PRAIA - VILA FRANCA DE XIRA

Interveio a munícipe, Sr Maria Manuela Manquinho, referindo-se a Vila Franca de

Xira e a uma situação que não é muito visível, mas é de prever que um dia possa

acontecer, e espera que não se tenha na rua Serpa Pinto uma repetição daquilo

que foi o Chiado há uns anos atrás.

Diz isto porque as construções são antigas, prédios em madeira, toda a construção

é em madeira, paredes em tabique, é portanto um tipo de construção da rua do
Chiado, com co2inhas com bilhas de gás para as traseiras, e é impossível um carro
de bombeiros passar na travessa da Praia e na rua da Praia. ---— —

Se naqueles prédios houver um incêndio toda a rua Serpa Pinto arde, e fala pela
sua habitação, tem bilhas de gás em casa, no seu prédio há pelo menos 8 frações
que são de habitação, com cozinhas para as traseiras. Se se considerarem 2 bilhas
de gás por habitação, só no seu prédio são 16, a própria tem um carro pequeno,
quando quer passar por trás, pela rua da Praia, tem imensa dificuldade em passar,

e um carro de bombeiros não passa.

Desta forma, não sabe o que é que se quer fazer em relação ao trânsito ali.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando, quanto às casas antigas, que a

única coisa que se pode fazer é, no âmbito da proteção civil, com os bombeiros,

tentar encontrar as soluções minimamente adequadas para o combate a um

sinistro destes, que espera que nunca aconteça.

Não vê outra solução senão essa, porque, se se vão retirar todos os carros que lá
estão estacionados, também os residentes vão começar a dizer que não têm onde
os pôr. Começa aqui uma situação difícil, que é, efetivamente, a de um carro de
bombeiros ir à rua da Praia, e não conseguir passar.

Foi o que aconteceu no Grandella há muitos anos atrás, eram obstáculos por todo

o lado, e depois aconteceu o que aconteceu. É claro que hoje está-se melhor

apetrechado, os bombeiros têm melhor equipamento, melhor formação, de

qualquer modo fica o registo desta preocupação da munícipe, e o atual

responsável pela proteção civil municipal, que é o Sr. Vereador António Félix,
tomou conta da mesma, para ver, junto do Sr. Comandante, o que é que é possível

fazer
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Poderia estar a dizer à munícipe que fique descansada, vai-se resolver tudo, não é

assim, tem que se averiguar. A munícipe trouxe a preocupação, e a obrigação da

câmara municipal é esta.
—
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

TERTÚLIA “RAMBÓIA” - VILA FRANCA DE XIRA

Interveio o munícipe, Sr. Orlando Gomes Rodrigues, cumprimentando todos e
referindo que vem falar de uma situação que muitos presentes não vão gostar de
ouvir, mas vai ter que falar, porque a saúde é sua e está a ser prejudicado por isso
hámuitotempo.

já vai para mais de 6 anos que a situação está a acontecer, a câmara municipal
tem conhecimento, a polícia tem conhecimento, toda a gente tem conhecimento,
mas continua por resolver.

Está a falar pelo próprio, porque é sempre quem fala para a PSP e para a câmara
municipal, mas são à volta de 30 as famílias que estão afetadas, e talvez seja por
retaliação ou outras coisas que não dão a cara.

Refere-se a uma tertúlia em particular, que abriu depois de estarem ali, pois aquilo
era sossegado, e faz ruído toda a noite, toda a madrugada, os moradores querem
dormir e não conseguem.

Se se for ver, tem isso tudo consigo, aliás tem um processo aberto, que é o n2
3/2017QX, que está na câmara municipal, sendo que há dias foi até o Sr. Eduardo
Manuel Machado que lhe respondeu. As respostas da câmara municipal são
sempre as mesmas, diz que é da responsabilidade da PSP, a PSP diz que o seu
trabalho é ir lá, ir à tertúlia, falar com as pessoas, no sentido de que têm que parar

o ruído, e ir embora. Depois a PSP dá seguimento ao processo para a câmara
municipal, para a autarquia autuar ou não.

Agora, a sua pergunta é: A câmara municipal autua ou não? Se não autua, este
assunto existe há 6 anos e mais, já passa de 6 anos para resolver.

Gosta muito das tertúlias, adora, tem pessoas amigas nas tertúlias, mas há uma

lei que têm que cumprir, que é a do ruído, que todos têm que cumprir. A sua
saúde está a ficar muito debilitada nessas alturas, pois não dorme, e as pessoas

têm que dormir. Está a falar por si, mas são à volta de 30 as famílias que ali estão.

A tertúlia chama-se “Rambóla”, as pessoas sabem onde é, já a visitaram de

certeza, e continua a dizer que gosta das tertúlias, mas têm que cumprir com os
requisitos necessários. Não sabe, quando uma tertúlia abre, que requisitos é que

são necessários: Se quiser abrir uma tertúlia, o que é que tem que fazer? Basta
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abrir? Depois não há mais nada? É só?

Pensa que é como no parque de campismo, há uma hora, e se depois dessa hora

se fizer barulho vai-se para a rua. Ali, sabe o que é que se quer fazer sobre isso,

está mesmo a saltar a tampa, como se costuma dizer, e não consegue aguentar

mais isto. Pelas festas dos touros, compreende, é de Vila Franca de Xira, os touros

são os touros, é uma Festa Brava, agora, é sempre, à sexta-feira ou ao sábado, se

os senhores da tertúlia querem fazer barulho, fazem. Aquilo tem um pátio, o som

vem para cima, para os quartos, e as pessoas não conseguem dormir.

Qualquer dia é o próprio que vai preso, porque a polícia vai a sua casa ouvir o

barulho. Quantas vezes as vizinhas, ao ouvirem o barulho, dirão: “Então este gajo

já está a ser outra vez ali visto pela polícia? O que é que terá feito?” É isto que se

está a passar, a polícia vai lá, comprova, fica a falar um bocadinho, isso tudo, mas

não passa disso. —

Esta situação já dura há mais de 6 anos, e também pergunta: Se a câmara

municipal tem um gabinete de assuntos jurídicos, porque é que não atua? O que é

que se passa? O que é que se está a passar com isto?

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que vai procurar responder.

Tomou contacto com esta matéria quando estava no urbanismo, são 6 anos, há 6

anos já lá estava, e aquilo que se fez foi acionar os mecanismos da fiscalização

municipal para tentar minimizar. —

É como o munícipe diz, como tudo na vida, é uma questão de bom senso e

equilíbrio nas coisas. As tertúlias são necessárias para a afirmação da Festa Brava,

da tauromaquia, o munícipe e o próprio estão de acordo, e estão de acordo que

também há momentos que se conseguem compreender, em que o ruído é total na

cidade. Faz parte da festa o ruído da alegria, da confraternização, tudo o que está

associado, e aí compreendem.

Agora, quanto ao dia a dia, têm sido feitas algumas iniciativas junto da tertúlia, a

PSP também lá vai, com os resultados que o munícipe acabou de referir, sendo

que depois perguntará ao Sr. Vice-Presidente qual é o ponto de situação deste

processo. —-

Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionando que ouviu a exposição do munícipe,

e efetivamente 6 anos são 6 anos, vai chamar novamente o processo, porque há
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aqui o cumprimento duma legislação, que é a lei do ruído. Assim, a fiscalização irá

lá, os responsáveis vão ser notificados, vai haver uma tramitação legal, com

conhecimento à força da autoridade, que é a PSP, até para evitar que a polícia

volte a casa do munícipe, e que este seja mal interpretado pelos vizinhos.
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Assunto: PROPOSTA N 01/2017 — INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - CÂMARA MUNICIPAL
E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

Presente para aprovação a proposta n2 01/2017, intitulada “Instalações Municipais
— Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento”, datada de
2017/11/15, dos membros da CDU, documento que se anexa e dá por inteiramente
reproduzido nesta parte da ata.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo que os membros da CDU partem do
pressuposto que o assunto teve a devida e cuidada ponderação na análise desta
proposta da CDU, que visa, no essencial, reforçar a importância da câmara
municipal para o melhoramento das suas instalações, que incluem o universo
patrimonial ou privativo da câmara municipal, e dos serviços municipalizados, com
um intuito estratégico. A valorização das instalações do município significa
melhores serviços e meios públicos constantemente valorizados, ao serviço do
bem-estar da população e, simultaneamente, o aproveitamento de todas as
condições, no sentido de dotar as instalações para melhor trabalho e
funcionalidade das condições de trabalho dos trabalhadores do município.
Portanto, há um duplo objetivo, a qualificação das condições de trabalho e, por
outro, a melhoria do serviço ou da capacidade de resposta do serviço público.
As questões que colocam para deliberação dos Srs. Vereadores e do Sr. Presidente,
no ver que têm, são suscetíveis de serem aprovadas por unanimidade,
designadamente o levantamento das necessidades materiais e humanas dos
serviços da câmara municipal e dos SMAS, e sobre este aspeto em particular
registam o facto de continuarem a existir situações desconformes do ponto de
vista das condições de trabalho e das obrigatoriedades da legislação laboral
correspondente.

Um segundo aspeto ou proposta é a elaboração de um plano estratégico para as
instalações camarárias, para melhorar as condições no trabalho e eliminar gastos
de todo o tipo, nomeadamente os gastos designados supérfluos.

Por fim, e num prazo de 6 meses, apreciar os resultados destas propostas
novamente em reunião de câmara.

Assim sendo, a perspetiva da CDU é de ajudar a construir um processo que visa a
melhoria da dignidade das condições de trabalho, e com isso atingir um objetivo
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supremo, que é o da elevação, requalificação e melhoria dos serviços prestados às
populações.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que os membros do P5 não vão votar a favor
desta proposta, na medida em que passa do pressuposto que as instalações dos
trabalhadores são instalações que não têm tido, da parte do Partido Socialista, o
cuidado necessário da respetiva requalificação. Isso não é verdade, pois no
mandato passado foi feito um esforço bastante acentuado em termos de
equipamentos ao serviço dos trabalhadores, para terem as suas tarefas realizadas

com outra comodidade e eficácia, e também de requalificação, que se fez em
vários domínios, várias áreas, e elas estão lá para se verificar.

Os Srs. Vereadores tiveram oportunidade, no âmbito da campanha eleitoral, de ir
às instalações da câmara municipal, senão a todas, e verificaram isso,

efetivamente, não só no refeitório de Povos, também do pátio, bem como a
remodelação do edifício da Casa do Povo, as novas instalações para a CPCJ -

Comissão de Proteção de Crianças e jovens, a Loja do Munícipe, e a requalificação
do edifício conhecido pelo DGUPRU — Departamento de Gestão Urbanística,
Planeamento e Requalificação Urbana sul, onde está também a Equipa
Multidisciplinar da Reabilitação Urbana, na rua Manuel Afonso de Carvalho, junto ao
mercado municipal, bastando ver o que aquele edifício era, em termos de
decadência e degradação, de muitas décadas sem ninguém lá investir um prego, e
oquehojelásetem.

Depois, há a requalificação do Café Central para a instalação do Posto de Turismo,
a requalificação na rua Manuel de Arriaga, a demolição das construções precárias
no pátio da câmara municipal, as obras de reparação e beneficiação da casa do
pessoal da Quinta Municipal do Sobralinho, a adaptação e requalificação dos
edifícios da antiga biblioteca municipal de Vila Franca de Xira para a assembleia

municipal, e também para acolher os serviços do DGUPRU, a remodelação das
instalações elétricas e sistema de AVAC e telecomunicações da Biblioteca
Municipal de Alverca do Ribatejo, e das oficinas de Povos, com a reabilitação dos
balneários masculinos, a aquisição de módulo, de tipo monobloco, para balneários
femininos, a relocalização do gabinete do encarregado e remodelação de árgãos de
drenagem, bem como os pisos do pavimento, e ainda o reforço do sistema de
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aquecimento das águas sanitárias dos balneários.

Houve ainda a reabilitação da pintura das paredes e tetos interiores das
delegações municipais de Alverca e da Póvoa de Santa Iria, a aquisição de
equipamentos de ar condicionado, ventilação e climatização em todos os edifícios
e instalações municipais, a aquisição e implantação de alarmes de intrusão contra

incêndios em diversos edifícios municipais, a aquisição de viaturas pesadas para a
recolha de resíduos sólidos urbanos, a aquisição de viaturas ligeiras, a aquisição de
fardamento, indumentária e equipamento de proteção individual, a aquisição de
mobiliário para as instalações do DGUPRU, da DRH — Divisão de Recursos
Humanos, e das delegações municipais de Alverca e da Póvoa de Santa Iria, e a
aquisição de equipamentos de informática e de armazenamento de dados.

Ainda poderia dizer outras coisas que também se fizeram, mas está a falar de um

investimento de mais de 3 600 000,00€.

Há também a acrescentar nesta relação o que tem a ver com os serviços
municipalizados, que o Sr. Vice-Presidente, enquanto presidente do conselho de
administração, poderá falar. O próprio tem as listagens, mas com mais propriedade
e conhecimento o Sr. Vice-Presidente poderá falar.

Agora, há, de facto, um plano para se avançar no pátio, há outras necessidades
que se conhecem e que se vão também resolver, pelo que os membros do P5 não

podem, de facto, aceitar esta proposta, porque efetivamente não reconhece este
esforço e, pelo contrário, refere ou dá a entender que nada foi feito, e isso não é
verdade, por aquilo que acabou de referir.

O executivo vai continuar a fazer o seu trabalho, vai continuar a criar as condições
de melhoria de conforto e condições de trabalho para todos os trabalhadores da
câmara municipal, e lamenta, mas não pode votar a favor e vai votar contra esta
proposta.

O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra, referindo que pensa que estar a acrescentar

algo àquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer já é injustificado, e só quem não
esteve com atenção é que não viu o esforço, no âmbito da câmara municipal, que
também neste momento nos SMAS se encontra a fazer e a desenrolar, e pode dizer
que ainda ontem começou a construção de algo que é uma aspiração, que não vai
balizar no tempo, mas é de há muito, que é o centro de lavagem de viaturas na

37 proposta 1 3/11



____

FI. Livro

____________

flftl RAta 122
4 Reunião de 2017/11/22

Município

// Lb / Proc2

___________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

_____________

Câmara Municipal

estação de Povos. Esta é uma melhoria considerável para o trabalho de todos os
que lá desempenham as suas funções. Assim é também a requalificação que se
está a desenvolver nas antigas instalações da PSP, para centralizar todos os
funcionários dos SMAS, com condições dignas, que todos tiveram oportunidade,
durante a campanha eleitoral, como disse o Sr. Presidente, de verificar.

É com satisfação que se abordam os trabalhadores, porque se fala com eles todos
os dias, e fazem chegar esse eco. Querem-se criar ali condições, assim como
noutras instalações, porque a realidade que se tem não é só o concelho de Vila

Franca de Xira, há espaços oficinais e de serviços em Alverca e na Póvoa.

Disse a Sr Vereadora Regina janeiro que é “freguesia”.

Continuou o Sr. Vice-Presidente, perguntando se pode terminar, pois não se lembra
de ter interrompido a Sr Vereadora enquanto falou.

A Sr Vereadora Regina janeiro interveio novamente, mencionando que é só
porque o Sr. Vice-Presidente disse “concelho”, queria dizer “freguesia”, mas pede
desculpa.

Prosseguiu o Sr. Vice-Presidente, dizendo que não se recorda de ter interrompido a
Sr Vereadora, enquanto falou.

Interveio o Sr. Presidente, referindo ao Sr. Vice-Presidente que deixe a Sr
Vereadora interromper, não tem problema, é assim a vida.

Disse o Sr. Vice-Presidente que não, porque há limites.

Prosseguiu, referindo, ao continuar a sublinhar aquilo que o Sr. Presidente disse,
que é injustificável não reconhecer mais uma vez o esforçou que foi dado, desde o
fardamento e condições, nomeadamente com a aquisição de 2 viaturas, e pode
dizer que com muito orgulho para os funcionários, porque partiram deles, com o
apoio técnico, as viaturas para deteção de fugas em toda a rede a nível de
saneamento e abastecimento. Alguns municípios, até da margem sul do Tejo, já
vieram verificar como é que se funciona e já fizeram aquisições, depois de terem

visitado o município de Vila Franca de Xira, pelo que é com satisfação que vê isso.

São pois investimentos para uma melhoria de trabalho.

Terminou, mencionando que teria muito mais a dizer, mas fica-se por aqui.
Interveio o Sr. Presidente, dando a palavra à Sr Vereadora Regina Janeiro, que
pediu para intervir.
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Tomou a palavra a Sr Vereadora, referindo que fica mesmo muito incomodada
com alguns tons. O Sr. Vice-Presidente utilizou a expressão “concelho de Vila
Franca de Xira”, e só o interrompeu para dizer “freguesia”, não interrompeu para
dizer absolutamente mais nada. O que diz ao Sr. Presidente é, se vão trabalhar
juntos, no mínimo, 4 anos, e se não conseguem ter o respeito democrático uns
pelosoutros(...).

Interveio o Sr. Vice-Presidente, pedindo desculpa por interromper, mas dizendo que
espírito democrático é o que a Sr Vereadora não tem representado desde a
primeira reunião, em que interrompe consecutivamente o presidente da câmara e
os vereadores, e toda a gente que assiste a estas reuniões verifica isso. A Sr
Vereadora que comece pelo exemplo, não diga, e faça aquilo que está a acabar de
dizer, então aí o próprio respeitará. É 56 o que tem a dizer, e pede desculpa.
Interveio o Sr. Presidente, referindo aos Srs. Vereadores que isto há de ir ao sítio.---
Disse a Sr Vereadora Regina Janeiro que é eleita há 12 anos, trabalha no poder
local há mais de 20 anos, e nunca, em toda a sua vida, alguém a desrespeitou

como acabou de ser desrespeitada, e é o segundo registo, porque na reunião de
Alhandra voltou a acontecer.

Portanto, vai reafirmar, porque está a ser gravado, porque vai constar em ata, que
a única coisa em que interrompeu o Sr. Vice-Presidente foi para dizer que não era
“concelho”, era “freguesia”, e aliás disse, no sentido de ajudar, “freguesia”, não
disse absolutamente mais nada.

Interveio o Sr. Presidente, dando uma sugestão à Sr Vereadora, que no final da
intervenção então fale, e aí o assunto resolve-se, porque as suas achegas
certamente que são todas com boa intenção, não são com má intenção. Aquilo que
sugere é que quando alguém esteja a intervir, essa pessoa termine a intervenção,
e a Sr Vereadora depois diz “isto não é assim, é assado”, e ficam todos bem,
ficam todos confortáveis no meio disto tudo.

Terminou, pedindo à Sr Vereadora para continuar.

Disse a Sr Vereadora que pensa que é mesmo de lamentar, e gostava que o Sr.
Presidente ajudasse na condução dos trabalhos, no sentido de minimizar este tipo
de situações, que pensa que não ajuda a democracia, nem aproxima aqueles para
quem os eleitos trabalham, que é a população do concelho.
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Disse o Sr. Presidente que há coisas mais importantes, mas a Sr Vereadora que
deixeestar,econtinue.

A Sr Vereadora Regina janeiro interveio, lendo a proposta dos membros da CDU,
referindo seguidamente que leu a proposta, porque aquilo que foi respondido, de
todotemavercomaresposta.

Se o Sr. Presidente lhe disser que se colocarem “continuar” ou “reconhecer e
continuar o bom trabalho que tem vindo a ser feito”, colocam, agora, que não lhes
diga que, quer os arquivos, quer os serviços de intervenção social, cumprem
qualquer legislação, porque não cumprem, sendo necessário e urgente estudar e
repor a legalidade naquilo que diz respeito, quer às condições de trabalho, quer ao
serviço que se presta às populações.

Só não consegue entender é que, se é mais uma vez uma opinião da maioria eleita
na câmara municipal, eleitos pelo Partido Socialista, continuar a melhorar as
condições de trabalho para os trabalhadores e a prestação de melhor serviço
público, onde é que está a razão de votar contra esta proposta. É a única coisa que
não entende.

Os membros da CDU viram, como o Sr. Presidente disse, e visitaram tudo, desde o
cemitério a todas as instalações de trabalho, viram aquilo que foi melhorado, e não
deixaram de ver aquilo que não cumpre legislação, que não permite que várias
pessoaspossamteracesso.

Estão, única e exclusivamente a pedir dados para se poder elaborar um plano
estratégico, para darem o seu contributo, e para se poder melhorar aquilo que
pensa que todos os que estão sentados a esta mesa querem. Se o que faz
confusão é o facto desta proposta da CDU não fazer referência ao trabalho que tem
vindo a ser feito, estão disponíveis para colocarem e valorizarem na proposta esse
trabalho que está a ser feito, que é insuficiente, como aqui o Sr. Presidente e o Sr.
Vice-Presidente disseram, pois disseram claramente que vão continuar. Se vão
continuar, é porque consideram que é insuficiente o que está a ser feito, e é isto
que estão a colocar em cima da mesa, não estão a colocar mais do que isto, e não
percebem tão pouco porque é que a proposta merece, da parte do executivo P5,
algo que não quer adjetivar sem magoar, pois não consegue adjetivar, e não
consegue perceber o tom com que se colocam as coisas. Porque é que os
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vereadores eleitos pela CDU fazem uma proposta para melhorar as condições de
trabalho e prestar um melhor serviço público, e recebem da parte do executivo PS
a agressividade que recebem? Pede desculpa, mas não consegue perceber.
Respondeu o Sr. Presidente que não é uma questão de agressividade, é uma

questão de repor a realidade e a verdade dos factos. O executivo PS não precisa

que a CDU lhe diga, nesta matéria, pais tem a consciência tranquila do trabalho

que executou, e o próprio lembra-se bem, quando a CDU geria esta câmara
municipal, como é que era.

Sabe que a Sr Vereadora vai dizer que já foi há muito tempo, e sabe bem quais
foram os meios, quando esteve a trabalhar com a CDU há não sabe quantos anos,

e aquilo que lhe deram, um gabinete debaixo de uma escada, num vão de escada.

Foram os meios e recursos que lhe deram para trabalhar. Recorda-se disso, e
recorda-se também das condições paupérrimas que havia para os trabalhadores.

A Sr? Vereadora vai-lhe dizer “bom, não tínhamos ainda conseguido lá chegar” e
aceita isso, mas também é verdade que é bom não ter memória curta, sendo que
uma das questões que efetivamente se teve em linha de conta era melhorar
consideravelmente as condições de trabalho dos trabalhadores, e a aquisição de
equipamentos, para que pudessem exercer o seu trabalho de forma mais
confortável. Foi isso que o executivo PS fez, pelo que não precisa que agora lhe

digam que tem que fazer isto.

já está a fazer, mas obviamente que está disponível para trabalhar com os
membros da CDU, no sentido de dizer que, efetivamente, até ao final do mandato
vai fazer isto, aquilo e aqueloutro. Isso é assim, mas não é preciso nenhuma
proposta para isso, bastava que o pedissem.

Contudo, a questão central, e se a Sr Vereadora se pusesse no lugar do próprio,

certamente não gostaria, é que na intervenção do Sr. Vereador Nuno Libório nem

por uma vez houve a humildade e o reconhecimento daquilo que o P5 fez, e parece

que de repente os membros da COU chegaram, descobriram a pólvora, e agora
querem tratar daquilo que já foi tratado, e que vai continuar a ser tratado. Essa é
que é a questão, é que quando intervêm também têm que ter a delicadeza de
reconhecer o esforço que foi feito em muitos domínios, em prol dos trabalhadores
deste município. Isso, de facto, incomoda o executivo, como incomodaria aos
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membros da CDU, se estivessem a dirigir e a gerir a câmara municipal. É por esses
motivos que o executivo P5 não tem condições de votar esta proposta, porque, no
fundo, é uma sobreposição àquilo que está a fazer, e vai continuar a fazer.
Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Perdigão, mencionando que “com vinagre não
se apanham moscas”, e às vezes é o modo como as coisas são colocadas que
acaba por inviabilizá-las.

Obviamente que concorda que seja feito o levantamento das necessidades e
carências para a câmara municipal se orientar, e também reconhece que tem sido
feito um esforço na requalificação e melhoria das condições de trabalho e tudo o
mais. Se calhar a ideia que se pretende aqui é também que haja uma sinalização e
um plano, uma ideia estruturada, para efetivamente se fazer um levantamento das
necessidades, e se há necessidade de reestruturar alguma coisa. No fundo é tentar
fazer melhor, só que, pelo que está a perceber, a maneira como a coisa foi
colocada ou exposta não caiu no agrado do executivo, e daí a razão de
eventualmente votar contra.

Da parte do Bloco de Esquerda não tem nada a objetar, pois também pensa que
não vem mal ao mundo pôr isso, e tem também a acrescentar, porque a proposta
fala em desburocratizar, uma achega, de o município caminhar mais também na
instrução dos processos, pedidos e requerimentos dos munícipes, no sentido de
desmaterializar. A sugestão é que o município tente desmaterializar os processos,
quaisquer requerimentos, e no trato, na relação com os munícipes, até porque essa
desmaterialização permite que os munícipes possam tratar de assuntos com a
câmara municipal fora do horário de expediente, do funcionamento, e muitas vezes

até com algum conforto, a partir de casa ou do trabalho, quando têm
oportunidade, sem terem que se deslocar ou aguardar a melhor oportunidade para

irem a algum serviço da autarquia.

Com isto é também procurar uma melhor eficiência, e é apenas o que tem a dizer.
Interveio o Sr. Presidente, sugerindo à Sr Vereadora Regina Janeiro e aos
vereadores da CDU, num gesto de boa vontade da parte do executivo P5, de todos,

que, por um lado, no articulado do documento se refira e reconheça o trabalho que
tem sido e foi desenvolvido no anterior mandato, para a melhoria das condições de
trabalho e de aquisição de equipamento para os trabalhadores. Por outro lado, que
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retirem o último ponto e passem a proposta a recomendação. Se assim for, os

membros do PS estão em condições de votarem a favor. Aliás, na recomendação
nãoéprecisovotar.

A Sr Vereadora Regina janeiro tomou a palavra, mencionando que a proposta é

dos membros do P5, mas naturalmente também são os membros da CDU que

estão a colocar isso. Contudo, não tem problema, o Sr. Presidente que deixe que a

própria lhe dê três notas iniciais, que lhe parecem importantes.

Não acha muito agradável estar sempre a falar disto, mas o que diz é que fez uma

comparação, ao longo de 6 meses, e volta a fazer, ou seja: Quando se nasce

primeiro tem que se aprender a andar, quando se chega aos 20 anos já estão,

muitos, ou a trabalhar ou na universidade, pelo que comparar aquilo que foram os

primeiros anos do poder local democrático com aquilo que foram os últimos 20

anos, parece-lhe que não faz todo o sentido.

Recorda-se perfeitamente, como já disse, ao contrário do Sr. Presidente, do

gabinete do mesmo, e recorda-se perfeitamente de exercer o pelouro do desporto,

de fazer a Volta a Portugal, a volta ao concelho.

Disse o Sr. Presidente que se entravam três pessoas, uma tinha que sair.

Respondeu a Sr Vereadora que isso era se fossem muito gordas, pois a própria

entrava lá e conseguiam lá estar três pessoas a falar com o Sr. Presidente, o Sr.

Presidente é que não registou a participação da própria.

Disse o Sr. Presidente que lamenta.

Prosseguiu a Sr Vereadora Regina Janeiro, dizendo que acha que sim, devia

lamentar.

Continuou, mencionando que se recorda perfeitamente, e acha que não é justo
fazer esta comparação, as competências hoje não são as mesmas, os meios não

são os mesmos, na altura era preciso infraestruturar o concelho, a prioridade era

infraestruturar o concelho.

Tendo o Sr. Presidente falado, disse-lhe a Sr Vereadora que imagine se agora a

própria reagia como reagiram com a própria, quando interrompeu.

Continuou, referindo-se à necessidade urgente que havia de infraestruturar o
concelho, ainda hoje se falou das cheias e da falta das infraestruturas existentes,

era preciso fazer um mundo novo, e construiu-se um concelho novo, um país novo,
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se se quiser, para não se focar no concelho de Vila Franca de Xira.

Depois, crê que também é importante dizer que esta proposta não é nova, foi

votada no mandato anterior. Na altura o PSD não tinha acordo com a maioria P5,

agora, nas últimas 4 reuniões, os membros da CDU não sabem muito bem qual é a

opinião, mas sabem à partida que a coligação, talvez, e não lhe queria chamar

coligação, mas também não sabe qual é o adjetivo que se pode utilizar para definir

o que se passa, pode recusar esta proposta.

Contudo, só relembra que aquilo que se estaria a votar eram os três pontos, todos

os considerandos que o Sr. Presidente fez em nada punham em causa os três

pontos. Depois, estão disponíveis para passarem a recomendação, e estão

disponíveis para, no segundo parágrafo, se dizer “independentemente de serem

valorizadas as iniciativas que têm vindo a ser feitas na recuperação dos edifícios

onde os trabalhadores e o serviço público é prestado, registamos no entanto que

continuam a subsistir situações desconformes”.

Assim, pergunta se se está de acordo com esta frase.

Disse o Sr. Presidente que é a realidade, faltam os equipamentos.

Referiu a Sr Vereadora Regina Janeiro que a proposta não era sobre
equipamentos, foi só sobre os edifícios.

Continuou, mencionando que passarão a proposta a recomendação, e estão

disponíveis para alterarem o segundo parágrafo e fazerem uma referência ao que
tem sido feito. Relativamente ao prazo, pode aumentar para 1 ano, não tem
problema, mas retirar o prazo por completo faz com que as coisas fiquem para “ad
aeternum”. O Sr. Presidente não considera que 1 ano é o tempo que dará aos
serviços para fazerem este levantamento, e conseguir fazer uma proposta?

Respondeu o Sr. Presidente que a Sr Vereadora passe a proposta a

recomendação, e ficam todos confortáveis.

Perguntou a Sr Vereadora Regina Janeiro se pode passar a 1 ano, na
recomendação.

Disse o Sr. Presidente que a recomendação é uma recomendação, tem um prazo
que é possível cumprir ou não, depende. Uma recomendação é uma sugestão, que

se vai procurar cumprir, ao contrário de uma proposta, que tem um vínculo muito
diferente de uma recomendação. Se a Sr Vereadora quiser pôr 1 ano, para os
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membros do P5 não há questão nenhuma. Agora, uma recomendação não é
votada, uma proposta tem que ser votada, e se os membros da CDU insistirem na
proposta, não têm condições de poderem votar favoravelmente.

Perguntou a Sr Vereadora Regina Janeiro se a recomendação não é votada.

Disse o Sr. Presidente que a recomendação não, é uma recomendação, não vai ser

votada, uma recomendação nunca é votada. Uma proposta é uma proposta, são
coisas diferentes.

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

pedem, de acordo com o regimento, um minuto à mesa, porque têm que refletir,

porque uma coisa é votar uma recomendação.

O Sr. Presidente interveio, dizendo que, depois de toda esta análise que já se fez,
importante, sugere que este ponto passe para a próxima reunião de câmara, para
sevoltaraotema.

Disse a Sr Vereadora Regina Janeiro que o regimento diz claramente que se pode

pedir um bocadinho à mesa, e vai pedir um minuto.

Respondeu o Sr. Presidente que pode, tanta vez que isto aconteceu, e com certeza

que sim.

Após a reflexão dos membros da CDU, interveio a Sr Vereadora Regina Janeiro,

dizendo que estão de acordo em retirar a proposta e agendá-la para a próxima

reunião de câmara, e na próxima reunião decidirão se irá como proposta ou como
recomendação.

Disse o Sr. Presidente que assim será, sendo que, de acordo com a solicitação da
CDU, retira-se o ponto, e ele será incluído na ordem do dia da próxima reunião de
câmara.

Retirado da ordem do dia, sendo presente à próxima reunião.
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Assunto: SEGUNDAS INTERVENÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO ANTES DA ORDEM

DO DIA

Interveio o Sr. Presidente, após a discussão do ponto 37, dizendo que ainda havia 4

pedidos de intervenção relativos ao período antes da ordem do dia, da CDU, todos

os seus elementos pediram para intervir, e também do Bloco de Esquerda, dando

de seguida a palavra aos Srs. Vereadores.

Interveio a Sr Vereadora Regina janeiro, dizendo, telegraficamente, que se

esqueceu de colocar um assunto na ordem do dia, pensa que é muito curto, é só

pedir que na página da câmara municipal se faça referência ao facto dos eleitos da

CDU não terem pelouros, mas de fazerem atendimento de acordo com marcação

prévia. Pensa que isso não tem qualquer tipo de discussão.

O Sr. Presidente interveio, questionando à Sr Vereadora se os membros da CDU já
enviaram essa informação, tendo a Sr Vereadora questionado se a mesma já foi

pedida.

O Sr. Presidente interveio novamente, dizendo que, se os Srs. Vereadores puderem

poderão enviar ainda hoje um e-mail muito sintético.

Disse a Sr Vereadora Regina Janeiro que sim, mas pensou que lhes ia ser pedido. -

Continuou o Sr. Presidente, mencionando que pensa que essa matéria até já foi

colocada, agora o que se tem é que se fixar o que for, se é diário, se é semanal, e o

horário.

A Sr Vereadora Regina janeiro interveio novamente, mencionando que não sabia

que tinha sido pedido, e então irão fazer chegar isso.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que também gosta de ser muito

objetivo, e, em nome dessa objetividade, depois, na próxima reunião, se se decidir

que se haverá de falar sobre esta matéria, gostaria também de dar a sua opinião,

porque o Sr. Presidente visou-o diretamente sobre a questão das instalações, e

lamenta profundamente o intuito.

É claro que esteve presente, ele e outros tantos, as forças políticas estiveram

presentes, mas lamenta muito, para além do tom, alguma forma como se

contextualizou uma iniciativa desta dimensão. Contudo, não vai falar nisso, o

período antes da ordem do dia não serve para isso, mas queria dizer-lhe que há

coisas que são mesmo bastante evitáveis, e é muito sensível a isso também.
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Tomou ainda a palavra o Sr. Presidente, mencionando, relativamente às questões

que a Sr Vereadora Cláudia Martins referiu hoje como não respondidas na última

reunião de câmara, que vai dizer, rapidamente, quanto ao Teatro Salvador

Marques, que está em prosseguimento o projeto, depois de o estudo ter sido

analisado numa visita que se fez ao teatro, e depois de uma reunião com todos os

vereadores, e com o Sr. Presidente da junta de então e o atual, o Sr. Mário Cantiga,

onde efetivamente ficou acordado que o processo do projeto iria evoluir.

Findo o projeto, e reanalisado o mesmo, então ir-se-iam tentar encontrar soluções

de apoio financeiro, de alguma possibilidade que possa vir a existir, na medida em

que se está a falar de uma requalificação cujo montante financeiro é imenso, e

quando diz imenso, se calhar está a falar de 2, 3 ou não sabe quantos milhões de

euros. Está a lançar um número, se calhar ainda é superior, e portanto foi esse o

trabalho que se fez no mandato anterior, já no final.

Quanto ao Alhandra Sporting Club, há vários equívocos, e nunca se ocultou em

momento nenhum, bastando ler as atas. Aliás, até havia uma pessoa que na altura

era o vice-presidente do Alhandra Sporting Club, da direção, que disse que o

problema de caráter ambiental do aterro não tinha problema, aquilo resolvia-se,

ele próprio resolvia o problema. —

Foram ditas coisas que provavelmente às vezes são ditas no calor da conversa,

mas efetivamente não correspondem minimamente à realidade dos factos. O

Alhandra Sporting Club há muitos anos que revindicava aquele espaço para a

construção de um campo de futebol, e a câmara municipal, através da sua pessoa,

e depois no conjunto da câmara municipal e da assembleia municipal, aprovaram a

aquisição do espaço, que o clube sempre disse que tinha de ser aquele, era aquele.

Também quer dizer que num determinado contexto a direção do Alhandra falou

com o administrador de insolvência, que disse que não se importava de que neste

bolo, do terreno e da aquisição, fosse incluído mais um terreno, mais à frente,

coisa que não aconteceu, na medida em que estava a falar sem ter a aprovação

dos restantes credores para o efeito. Isso quer dizer que aquilo que ele disse ao

Alhandra Sporting Club não teve sequência, e julga que foi uma precipitação da

sua parte.

Inclusivamente, no último aniversário da coletividade foi assinado, ou entregue, um
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documento que tinha sido analisado, com uma série de itens, pelos quais o

Alhandra Sporting Club iria receber aquele campo e quais eram as obrigações de

uma e da outra parte. Há um documento que existe, que está na posse da direção,

e o que sinteticamente esse documento diz é que a câmara municipal está

disponível para apoiar no remanescente dos 500 000,00€, ou seja, 350 000,00€,

para a construção do campo de futebol, e o clube tinha que avançar com o

concurso para a construção desse mesmo campo.

Disse, na cerimónia de aniversário, e não se recorda agora quantos anos, mas já
são muitos da história do Alhandra Sporting Club, qualquer coisa como isto: “O

compromisso da câmara municipal está honrado, V. Ex. têm o campo que sempre

desejaram há anos, é aquele, terreno esse onde há décadas, há muitas décadas,

alguém deixou lá pôr aquele aterro”. Depois outros foram convivendo com o

aterro, ao longo destes anos todos, e sabia-se claramente que naquele terreno

estava lá o aterro. —

Sempre disse, claramente, para que não restassem dúvidas, que havia ali um
problema de passivo ambiental que tinha de ser resolvido, e nessa sessão
comemorativa, do aniversário, no ano passado, disse: “V. Ex.a5 teimaram, (e disse
assim mesmo) em querer aquele terreno”, porque provavelmente haveria outras
opções, e foram indicadas, mas não aceites. Quiseram aquele, não quiseram outro,

pelo que não vale a pena agora dizer, como foi dito, que foram enganados.

Enganados por quem? Não foi pelo próprio, pois está tudo escrito, está tudo falado,

todo este processo é inequívoco, de modo que, quando tiver o estudo do impacto
ambiental, do passivo ambiental, há uma outra fase, que é perceber quanto custa

a descontaminação dos solos.

Efetivamente o Alhandra ainda evoluiu, e falou com empresas no sentido de retirar
de lá o todo, ou parte, do aterro, mas agora está-se numa fase de analisar
tecnicamente qual a melhor solução, solução essa que tenha em vista que não haja
nenhum problema para a saúde da população, quando se estiver a mexer no
aterro.

Assim sendo, a verdade dos factos, embora tudo esteja aqui de uma forma muito
sintética, é esta, não é outra, e as pessoas hoje já perceberam que aquilo que lhes

disse era a realidade dos factos, e hoje, perante a realidade dos factos, têm uma
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ideia diferente das coisas. Agora, dizer que foram enganados, não sabe por quem,

pelo próprio não, porque avisou várias vezes, e em todas as vezes que falou sobre

este assunto, quer publicamente, quer em reuniões, com o Alhandra Sporting Club,
referiu sempre aquilo que acabou de dizer, pelo que se verá como é que isto vai
evoluir

Por fim, com a aprovação da ata em minuta, deu por terminada a reunião de
câmara, desejando um resto de dia bom e um excelente almoço.
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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. - —--—-— ---

-— --

38 ata minuta
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Encerramentoàs 14h00.

Esta ata foi aprovada, por unanimidade, na reunião de 2017/12/20, não tendo
participado na votação o Sr. Vereador Carlos Patrão, por não ter estado presente,
tendo sido dispensada a sua leitura, por ter sido previamente distribuída a todos os
membros.

E eu, Fernando Paulo Serra Barreiros,
Diretor do Departamento de Gst Administrativa, Financeira e Jurídica, a
subscrevi.

O Presidente da Câmara Muniçkal,

- AI rto Si ões Mai Mesquita -

encerra


