














































































































FI. Livro ______________

FI.Atâ 051
/ Reunião de 2014/01/22

Município Proc2 08/13 DOVSM -EMP
de

Vila Franca de Xira Deliberaçao n~ _____________

Câmara Municipal

1. Assunto: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE LEVANTE DA PÓVOA E

ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA DA ENVOLVENTE - PÓVOA DE SANTA IRIA -

RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 41/14, de

13/01, do DOVI/DOVI, para aprovação do auto de vistoria para receção provisória

parcial, datado de 2014/01/06, referente à empreitada de requalificação do

mercado de levante da Póvoa e estruturação urbanística da envolvente, na Póvoa

de Santa Iria, adjudicada à Construções Pragosa, SA.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 41/14, de 13/01, do

DOVI/DOVI, 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 Oliveira submete o assunto à reunião de câmara

paraaprovação.
Interveio o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, referindo desde já que os membros da

CDU vão-se manifestar contra a aprovação deste ponto, por uma questão de

princípio, não com a intervenção urbanística em si, do mercado, mas pelas

questões que estiveram paralelas ao mesmo, nomeadamente a moeda de troca,

que foi o processo urbanístico que esteve envolvido.

Depois, tiveram oportunidade de passar ontem à noite pelo local, e verificaram

algumas questões que gostavam de colocar.

Em primeiro lugar, verificaram abatimentos nos pavimentos de calçada, dos

passeios, a inexistência de sinalização vertical que justifique e canalize os

automobilistas para as artérias corretas dentro do parque de estacionamento, bem

como que o rebaixamento do acesso paralelo ao muro da EB 1 foi feito sem a

devida uniformização do muro após o rebaixamento desse caminho. Assim, o

caminho foi rebaixado, a parte do muro que estava oculta dantes ficou agora
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visível, mas não houve cuidado de o arranjar, nem que fosse pintar o muro de

maneira a que ficasse totalmente uniformizado, pelo menos é aquilo que se vê.

Ontem à noite estava assim, por isso é aquilo que se vê.

Quanto a outra questão, já tiveram oportunidade de se manifestar num outro

momento, mas o próprio não se coíbe de falar agora, que é a solução que foi

encontrada para os espaços verdes. Quanto àqueles espaços verdes e à gravilha
ou pedras que neles foram colocadas, todos sabem qual tem sido o resultado

noutros processos urbanísticos que tiveram exatamente a mesma solução, ou seja,

mais dia menos dia aquele empedrado vai andar por tudo quanto é lado, vai servir

para brincadeiras menos pacíficas, para andar espalhado pelo meio da estrada, e

para tudo menos para estar no sítio onde está.

Esta é uma crítica que já deriva desde o início dos processos de execução destes

projetos urbanísticos, os urbanizadores e quem faz os projetos, e também quem os

aprova, como é lógico, não têm muitas vezes a sensibilidade necessária para estas

situações, e julgam que se deveria reequacionar aquele tipo de solução encontrada

para os espaços denominados espaços verdes, que o próprio considera que não

são espaços verdes rigorosamente nenhuns.

Está-se a falar de um ponto que diz respeito a um auto de vistoria para receção

provisória parcial daquele local, e os membros da CDU gostavam que estas

matérias que foram agora referidas fossem equacionadas nessa receção.

Interveio o Sr. Vereador João de Carvalho, referindo que vai entregar um

documento, porque preferia que o Sr. Presidente pudesse acompanhar um pouco o
seu raciocínio em relação a este auto de vistoria.

Os membros da Coligação Novo Rumo tiveram oportunidade, ontem, dia 20, de

fazer uma visita ao local durante o dia, portanto ainda se vê mais, e de verificar

algumas situações além das que foram vistas pelo auto de vistoria, e parece-lhes

que não são menos relevantes do que as que estão apontadas no auto,

concretamente:
Nenhuma escada de acesso tem um corrimão de apoio para pessoas mais velhas.

A partir dos 60/70 anos começa a haver alguma dificuldade em fazer subidas, e

nãohánenhumapoio;
Depois, não conseguem perceber o “design” das escadas para a rua Vítor Manuel
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Morais. De repente, duas das escadas a meio cortam, depois voltam outra vez ao

princípio, e não fazem o seguimento, não são direitas. Sabe que é “design”,

provavelmente fica mais bonito, com um ar do “Bom Jesus de Braga”, mas não
conseguem perceber por que razão é que têm que desalinhar, e não é funcional

para quem sobe e desce. Tem de haver plataformas no meio para as pessoas

poderem descansar, mas efetivamente a colocação de qualquer corrimão de

suporte, quer seja central, quer lateral, para uma pessoa com mais idade, com

dificuldades motoras, é mais complicado;
É de notar que entre a rua Vítor Manuel Morais e aquele jardim que está a cair para

o parque de estacidnamento, havia antes, e lembra-se muito bem, uns blocos no

términos da parte do talude de jardim, que impediam que a água, quando caía
naquela parte de ajardinamento, fizesse escorrência para cima do passeio, que já
está cheio de terra e areia, e vai escorrer tudo;

já se falou do muro de suporte, e há ainda um assunto que os preocupa, que pensa

que preocupa a todos cada vez que visitam o mercado. No momento em que, para

colocar as tendas, os feirantes vão espetar as espias no chão, a primeira coisa que

vai acontecer naquele terreno passado pouco tempo, se não se tiver mão e colocar

para lá umas barras com argolas, para suportar as espias exatamente naquele
sítio, é que todo o espaço estará rebentado, e sabem disso perfeitamente;

Outra situação é uma pecha que se tem sempre no concelho, escolher uns

projetores que metem água, sendo que se houvesse projetores nas piscinas

municipais, e se fossem todas em espaço aberto, seria “tramado”. Chegaram ao
local e verificaram que os projetores que estão embutidos no muro de suporte

estão cheios de água, e aquilo ainda nem foi inaugurado, pelo que não sabem o

que poderá acontecer quando se ligar a luz, e é natural que rebente;

Quanto ao edifício da peixaria, falta algum revestimento superior e inferior em
vários sítios, no exterior, a toda a volta. Quando se entra, do lado esquerdo, ao pé

do monumento à oliveira, por debaixo falta o revestimento, em cima também, na

frente da porta, da parte de trás, que dá para as entradas dos carros;

Quanto ao pavimento do recinto, e isso já foi um pouco referido, questiona se está

calculado para cargas, porque há sítios de junção que lhe parece que não vão

aguentar cargas, pois já está a começar a partir nalguns sítios;
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Depois, estará uma imagem no documento onde consta um carro de transporte, na

página 5, e questiona se aí será para colocar também um portão, do lado onde

estão os serviços da junta, o que lhe foi respondido afirmativamente;

Pergunta também se está previsto que as caixas dos contadores levem tampa ou

fecho, porque são todas abertas;

já falou da oliveira, porque acha bonito, mas não conseguiu perceber por que é que

teve de levar também com massa de brita, e pensa que deve ser para a segurar,

ou então era um resto de massa de brita que não serviu, que se colocou de volta.

Há uma fotografia que tirou que mostra isso, e até achou que se calhar poderia

utilizar o que viu na sua quinta, para ver se as árvores não caem;

Quanto às pinturas, infelizmente as pinturas rupestres que as pessoas hoje vão
fazendo nos edifícios públicos são uma constante, já está tudo pintado,

infelizmente, e aí não é da parte da câmara municipal, mas não sabe se não seria
de contemplar num ou noutro sftio, neste recinto todo, que sinceramente até acha

que está bonito, e faz os comentários porque o que pretende é que melhore,

contentores do lixo, pois não há um único contentor para lixo. Assim sendo, já se
sabe o que vai acontecer, a determinada altura vê-se o sítio do vento, coloca-se

uma rede fina, tipo pesca, para apanhar os papéis e plásticos que correm todos

para lá, tal qual como acontece em Alverca do Ribatejo, quando toca o vento.

Depois a junta vai lá, e como está tudo junto ao arame, “arrebanha-se” de lá.

Deveriam ali ser postos alguns contentores ou caixotes, para ver se por acaso os

feirantes conseguem trabalhar juntamente com os contentores, e pelo menos
evitar tanto lixo, porque vai tudo parar àquela parte de baixo, onde estão as

oliveiras;

Relativamente à entrada do parque de estacionamento, e volta a falar do corrimão
e na escadaria bonita de entrada, parece-lhe, pela altura que tem em relação ao

piso de baixo, que deveria levar também uma guarda, apesar de que pode dizer

que as pessoas se encostam ao outro lado.

Interrompeu o Sr. Presidente, solicitando ao Sr. Vereador para terminar a sua

intervenção, porque estas matérias, por muito que o mesmo explique, e com a
reportagem fotográfica que fez o favor de entregar, só mesmo no local é que se

conseguirão verificar.

O6.rcc.prov.rnerc.Jev.póvoa 4/11



FI. Livro ______________

1 /~ 44) Reun~o de 2014/01/22
Município 11) Proc~ 08/13 DOVSM -EMP

de /111
Vila Franca de Xira J ~ Deliberação n2 ____________

Câmara Municipal

Prosseguiu o Sr. Vereador João de Carvalho, referindo que só há um único

sumidouro para aquele recinto todo, sumidouro que tem a tubagem aberta, e tal e

qual como já disse o lixo irá voar para ali, até porque o vento dominante é o norte,

empurra tudo para aquele lado. Não há nenhum gradeamento, e pode ser que ele

entupa muito rapidamente.

Já falou das placas, das redes que nalguns casos é preciso verificar, e há também

um lancil que atravessa a estrada que fica como um limitador de velocidade do

parque de estacionamento. Ficou um lancil mais prolongado no meio da estrada,

que serve um pouco como uma das coisas para limitar a velocidade, mas

provavelmente será para ser corrigida.
Há 3 lugares para veículos elétricos, e questiona se não era previsível poder pôr

um posto de abastecimento para os carros elétricos. Não estava previsto, mas não

eraumamáideia.
Terminou, dizendo, muito sinceramente, que os membros da Coligação Novo Rumo

não estão em condições de votar o ponto. Não sabem se existe algum prazo para a

inauguração, mas há 30 dias, e portanto nestes 30 dias muitas destas coisas

podemsercorrigidas.
Tomou a palavra o Sr. Presidente, referindo que só há uma situação, e é por isso é

que este ponto vem na ordem do dia. Todas as questões que o Sr. Vereador

colocou, bem assim como o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, vão ser analisadas, e

algumas já tinham sido detetadas e foi exigido ao empreiteiro que as resolvesse.

Porém, é necessário fazer esta receção parcial, por uma única razão, efetivamente

não se pode continuar a não permitir que haja estacionamento.

Havendo estacionamento, e já há muitas pessoas que estacionam, inclusivamente

a própria iluminação pública foi ligada, entende a câmara municipal, não nas

questões que o Sr. Vereador falou, em que se reconhecem algumas necessidades
de preparação, mas no que respeita ao betuminoso, que é necessário fazer esta

receção parcial, exatamente para permitir que possam lá estacionar. Se assim não

for irá acontecer uma situação um pouco estranha, que é pôr vedação para não

permitir o estacionamento, e as pessoas não compreenderem que está ali um

estacionamento, com boas condições, iluminado, com todas as questões de

segurança, mas não o podem utilizar.
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É só por essa razão, todas as questões que o Sr. Vereador colocou, e outras que o

Sr. Vereador Paulo Rodrigues também colocou, são matérias que têm de ser

corrigidas nos próximos 30 dias, e caso não o façam agir-se-á em conformidade.----
São coisas diferentes, uma é a necessidade de corrigir as questões, e outra a

necessidade de rececionar, e é uma receção parcial, que permita que as pessoas

possam estacionar, e tem que ser resolvida. Sem ela, em termos formais não se

poderia permitir que as pessoas estacionassem lá os seus veículos.

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus, mencionando que os membros

da Coligação Novo Rumo só querem dizer que as pessoas já lá estacionam os

veículos, pelo que não será essa a razão.

Retomou a palavra o Sr. Presidente, dizendo que é essa a razão, porque quer-se

que as pessoas estacionem, mas que formalmente aquela parte seja rececionada,
pois senão está-se perante uma situação em que o próprio empreiteiro vai dizer

que não se responsabiliza por problemas que possam acontecer.

O Sr. Vereador António Oliveira interveio, esclarecendo que ao se fazer o auto de

receção parcial foi feita a vistoria, no dia 6, onde se verificou a necessidade de

fazer correções referidas no auto, a executar no prazo de 30 dias. Após o dia 6, e

devido às condições meteorológicas, foram identificadas outras situações que

carecem de correção, que já foram reportadas ao empreiteiro, e serão corrigidas

dentro do prazo de 30 dias. Após esta data far-se-á nova vistoria para aferir se

tudo está corrigido, e se tudo estiver em condições virá a reunião de câmara a

receção provisória final.

Referiu ter lido uma informação que solicitou aos serviços, no entanto, e só

sublinhando o que disse o Sr. Presidente, ir-se-á tomar muito boa nota dentro
destes 30 dias do trabalho feito e verbalizado pelo Sr. Vereador João de Carvalho,

assim como do Sr. Vereador Paulo Rodrigues, e anexá-los à intenção de serviço,

para posteriormente se fazer uma reunião no local com o empreiteiro sobre as

questões.

Como sublinhou, após o dia 6 de janeiro, quando foi feita a receção e o auto, foram

logo dados 30 dias para a resolução dos assuntos, alguns dos quais já estavam

mencionados, e reconhece que outros não estavam, mas já se salvaguardou a

situação, se durante esse período de tempo ocorrerem novas anomalias elas serão
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chamadas à colação, para a sua resolução.

Interveio o Sr. Vereador João de Carvalho, dizendo que lhe parece ser possível,

para também não empatar aquilo que foi a explicação do Sr. Presidente, e se poder

facilitar um pouco, fazer a receção provisória da parte do estacionamento.

Questiona se é possível, ou se tem de ser toda em uníssono.

Interveio o Sr. Presidente, questionando à Eng~ Rosário Ferrão se é possível adiar o

ponto. As questões que o preocupam, e que preocupam todos, são as do

estacionamento, de se estar a utilizar o estacionamento sem haver receção parcial,
que é o que está em causa. Se não houver inconveniente em retirar o ponto, e

poder aguardar até que as reparações sejam feitas, estará muito bem, mas

questiona se há alguma dificuldade relativamente à utilização do estacionamento,
e naturalmente que tem de se informar o empreiteiro que se vai pôr o

estacionamento em serviço.
Ele está informalmente em funcionamento, mas formalmente não está, não há um

documento que permita formalmente que seja utilizado.

Interveio a Eng~ Rosário Ferrão, reportando-se à situação do financiamento, que

poderá ser esclarecida pelo Urb~ Luís Matas de Sousa.

Tomou a palavra o Urb~ Luís Matas de Sousa, dizendo que se lhe colocou a questão

de saber se não se teria que fazer já o auto de receção, porque está tudo faturado.

Contudo, ainda não passaram 60 dias desde dezembro, e portanto, desse ponto de
vista não haverá problema, mas do ponto de vista da relação com o empreiteiro já
nãosaberesponder.

Esclareceu a Eng~ Rosário Ferrão que há uma situação que também não sabe como
é, que tem a ver com a passagem dos feirantes para a zona do mercado. Este auto,

como o Sr. Vereador e o Sr. Presidente disseram, foi feito no dia 6 de janeiro, a

partir daí detetou-se, devido às condições meteorológicas, mais uma série de

situações, que se disse ao empreiteiro que tinha de ser resolvida até 6 de

fevereiro, e ele disse que até 31 de janeiro tinha tudo resolvido, mas não sabe

quando é que a junta de freguesia, e pensa que seria também no final de janeiro,

passará os feirantes para o outro lado. Ajunta não pode passar para lá os feirantes
com tudo na mão do empreiteiro, o espaço tem que passar para a câmara

municipal, para depois se poder utilizar. Contudo, esta já é uma situação que não

06.rec.prov.merc.Iev.póvoa 7/11



____ FI. Livro _____________

/V\ ~A) Reun~o de 2014/01/22
Municipio 7W Proc2 08/13 DOVSM -EMP

de
Vila Franca de Xira 1 Deliberaçao n2

Câmara Municipal

sabe como vai ser resolvida.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando, tendo em vista as questões colocadas,

que gostaria que pudesse ser colocado à consideração este auto de receção

provisória parcial da obra, e neste sentido vai-se votar.

De seguida, colocou o ponto à consideração, questionando o sentido de voto,

dizendo que os membros do P5 votam a favor, e que o ponto não foi aprovado, e é

retirado, tendo que se informar o empreiteiro, sobretudo dizer-lhe que tem de se

apressar a fazer as reparações, porque isso pode condicionar, e vai-se fechar o

parque.

Vai-se fechar o parque, e vai ser aquela luta interessante, que é a de fechar o

parque, abrirem-se as cancelas, e fechar-se novamente o parque, ou então

colocam-se blocos tipo New Jersey, e não se vai permitir que se entre, mas depois
não sabe como se vai explicar às pessoas que querem lá estacionar e não

conseguem.

Espera que os Srs. Vereadores tenham consciência, e não vai dizer coisa nenhuma,

como é óbvio, mas não sabe como é que vai agora explicar às pessoas que está ali

um parque de estacionamento, com boas condições, e questiona também como é

quesedádepoisacessoàescola.

Interveio a Eng~ Rosário Ferrão, esclarecendo que as correções não executadas

não impedem a receção provisória parcial. As correções têm de ser feitas, sendo

que aliás houve coisas que foram referidas que não constam no projeto que foi

aprovado pela câmara. Materializou-se um projeto, aprovado na câmara municipal,
não constando no mesmo determinadas coisas que foram ditas, mas é claro que se

têm de fazer as correções, e deu-se um prazo ao empreiteiro, até dia 30, e ele

confirmou que dia 31 de janeiro tem tudo feito.

Trata-se daquilo que está referido no auto, e são reparações e abatimentos de

remates de pavimentos em calçadas, lajetas e grelhas, e substituição de lajetas

partidas e manchadas; remates periféricos em muros e construções,

nomeadamente na portaria; e remates de calçada junto ao mobiliário urbano. Estas
são as situações que se detetaram, para além do que está expresso no auto, e que

constam da execução da obra. Agora, há outras coisas que foram faladas que não

têm a ver com a obra, ou seja, não têm a ver com o projeto, mas que poderão ser
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colocadas, nomeadamente a situação das proteções das escadas e outras, mas

não têm a ver com este auto e esta vistoria parcial.

O Urb~ Luís Matas de Sousa interveio, complementando aquilo que a Eng? Rosário

Ferrão disse, ou seja, muitas das situações referidas pelo Sr. Vereador João de

Carvalho efetivamente não constam da empreitada global, são situações que os

serviços já tinham detetado, que podem ser melhoradas, e inclusivamente em

muitas dessas pequenas situações já se estão a desenvolver os trâmites

necessários para lançar um procedimento. Contudo, não são da responsabilidade
do empreiteiro, porque não constam da empreitada.

Umas sim, e são aquelas que estão identificadas no auto de vistoria, mas as outras

são situações de melhoramentos, e para complementar a intervenção que foi

produzida.

Terminou, dizendo que tecnicamente era apenas esta a nota que pretendia dar.
Tomou a palavra a Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus, dizendo que a Coligação

Novo Rumo deu a hipótese de, face às razões apresentadas, se rececionar

provisoriamente a área do estacionamento, pois quanto a essa situação não tem

nadacontra.

No entanto, de facto, como o Sr. Presidente pode ver pelo documento que os seus

membros entregaram, e têm falado de outros autos de vistoria, este é dos piores
que apareceram. Há várias situações que a Eng? Rosário Ferrão referiu que não

constam sequer do auto, mais uma vez erradamente, e depois há outras, como

faltas de pintura, grelhas dos sumidouros, revestimentos da peixaria e projetores,

que são tudo questões de obra. Assim sendo, não podem de maneira alguma

aprovar este auto, mas disponibilizaram-se para aprovarem a parte do

estacionamento, atentas as razões invocadas. Contudo, se não é possível, mais

nãoconseguemfazer.
O Sr. Presidente interveio, mencionando que há duas ordens de análise, sendo que

uma é o que está no projeto. Pode considerar-se, sobre os projetos, aquilo que já
num ou outro momento se considera, que às vezes os projetos andam um pouco

longe da realidade da utilização dos espaços urbanos. São situações que nos

computadores são uma coisa, mas a realidade por vezes é outra, está

absolutamente de acordo sobre isso, e já se conversou.
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Depois, nem sempre é fácil a relação entre o dono da obra e o projetista, é uma

relação às vezes muito difícil, que leva quase ao desespero, pela incompreensão

daquilo que parece que está mesmo à vista e o projetista não quer ceder, por

vezessemsaberporquê.
Foram colocados erros de má construção, que têm de ser reparados e estão

previstos no projeto, e foram ainda colocadas outras questões, que não estão no

projeto, mas têm de ser melhoradas, considerando-se que, de facto, as de

corrimões e outras, para melhorar a mobilidade das pessoas e a sua segurança,

fazem todo o sentido, e vão-se fazer.

Outra coisa é o que acabou de referir, permitir que as pessoas estacionem, mas

não sabe como é que isso se faz, pois ou se aprova o auto, ou não se consegue

abrir o estacionamento, não há meio-termo.

Interveio novamente a Eng~ Rosário Ferrão, mencionando que este auto é parcial,

e diz respeito a toda a obra, exceto as que se detetaram depois do dia 6 de janeiro.

O auto de vistoria foi feito no dia 6 de janeiro, e posteriormente, devido às

condições meteorológicas, aconteceram outras situações que a própria referiu
agora.

Interveio o Sr. Presidente, referindo-se às questões dos atos de vandalismo que

aconteceram, inclusivamente, há 2 dias.

Prosseguiu a Eng~ Rosário Ferrão, dizendo que essas situações vão ser corrigidas, e

portanto vai ter que se fazer um novo auto, eventualmente só referente ao parque

deestacionamento.

Questionou o Sr. Presidente se é possível lá pôr uma informação, dizendo que o
estacionamento é responsabilidade de quem estaciona, tendo em conta alguma

situação que possa surgir, uma vez que as pessoas não vão conseguir

compreender o facto de terem ali um parque de estacionamento, e não

conseguirementrarlá.
Interveio de novo a Eng~ Rosário Ferrão, dizendo que só se se tiver lá um guarda.--

Prosseguiu o Sr. Presidente, terminando a discussão, e referindo que o ponto é
retirado, não foi aprovado, e vai-se ter de pensar numa solução, que não sabe bem

qualserá.
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FI. Livro ______________

Reun~ode2O14/0l/22
Município Proc~ 08/13 DOVSM -EMP

Vila Franca de Xira Deliberação flQ _____________

Câmara Municipal

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com os votos a favor dos membros do PS e

os votos contra dos membros da CDU e da Coligação Novo Rumo, reprovar a

proposta.
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